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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre as 

Correspondências Devolvidas de Id 14352689 e 14501821, no prazo de 5 

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

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002616-97.2018.8.11.0007

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002616-97.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA PINTO INTERESSADO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. Trata-se pedido de alvará judicial aforado por Gilmar 

Pereira Serra Pinto para levantamento de eventuais valores depositados 

em nome do de cujus Filippe Pereira Serra Pinto. Alega o autor que é 

pessoa pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o 

pagamento das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que 

lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que 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. 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. Para 

demonstrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir 

uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar 

líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, no caso concreto, a 

parte autora alega manter união matrimonial com empresário e a 

presunção de necessidade resta debelada, necessitando aquele que 

requer assistência da defensoria prove sua condição de hipossuficiência 

por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no 

critério estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, 

conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNA-SE que o 

presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 01 de agosto 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOUSA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002629-96.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARCELO MENDONCA RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA RÉU: GELSON SOUSA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de obrigação de restituição de valores e indenização 

por dano material c/c tutela provisória de urgência ajuizada por Marcelo 

Mendonça Rodrigues em desfavor de Gelson Sousa da Silva, ambos 

qualificados nos autos. Pela exposição fática narrada na inicial, em sede 

tutela de urgência, o autor requer: a) Nos termos do art. 297 do CPC, o 

bloqueio do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR ano 2015/2015, placa 

PAE- 5521, RENAVAM 1051135378 e b) O bloqueio de valores em contas 

bancárias do requerido. O CPC/15 dispõe que o pedido deve ser certo (art. 

324, “caput”, do CPC/15), que a petição inicial será considerada inepta 

quando o pedido for indeterminado, ressalvada as hipóteses legais em que 

se permite o pedido genérico (art. 330, § 1º, inciso II, do CPC/15) e que o 

autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu (art. 329, inciso I, do 

CPC/15). Tendo em vista o pedido genérico/indeterminado de “bloqueio” do 

carro formulado pelo autor no item “a” dos pleitos liminares, com base nos 

artigos acima descritos, o requerente deve especificar no que consiste o 

“bloqueio do veículo”. Diante do exposto: 1) INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, especificando no que 

consiste o pedido de “bloqueio do carro”, em observância ao que dispõe 

os artigos 329, inciso I, e 330, § 1º, inciso II, ambos do CPC/15, sob pena 

de indeferimento da inicial artigos 320 e 321 do CPC/2015). 2) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 01 de agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000826-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA BRUNA MARQUES WANZUITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEDSON WANZUITA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000826-78.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALANA BRUNA MARQUES WANZUITA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELIEDSON WANZUITA DOS SANTOS Vistos. Cuida-se de 

Ação de Divórcio Direto, guarda e alimentos c/c pedido liminar proposta 

por Alana Bruna Marques Wanzuita dos Santos e Ana Clara Wanzuita dos 

Santos, representada por sua genitora em desfavor de Eliedson Wanzuita 

dos Santos, ambos qualificados nos autos. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça 

gratuita e designada audiência de conciliação (id 12550878). Parecer 

ministerial id 12953079. Decisão deferindo o pedido liminar de guarda 

provisória e alimentos provisórios e determinando a realização de estudo 

psicossocial (id 13451288). Estudo psicossocial id 14350552. Na 
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audiência de conciliação, as partes entabularam acordo com relação ao 

divórcio, a guarda, os alimentos, o direito de visitas e despesas 

extraordinárias, o qual teve concordância do Ministério Público em relação 

aos direitos da menor impúbere (id 14439570). Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante ao 

preenchimento dos requisitos legais para a decretação do divórcio do 

casal (mormente quando não há mais se falar em comprovação de tempo 

de separação de fato, ante a vigência da Emenda Constitucional nº 

66/2010) e, ante a concordância do Ministério Público com o acordo 

entabulado entre as partes concernente aos alimentos, guarda, direitos de 

visitas e despesas extraordinárias da filha do casal, Ana Clara Wanzuita 

dos Santos, menor impúbere, uma vez que preserva suficientemente os 

interesses da incapaz, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes e DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Alana Bruna Marques Wanzuita dos Santos e Eliedson 

Wanzuita dos Santos, nos termos do acordo (id 14439570), cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Alana Bruna 

Marques dos Santos. Sem custas nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e 

sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório do Serviço Notarial e 

Registral das Pessoas Naturais Competente para que proceda às 

averbações e retificação necessárias. Após o cumprimento das 

determinações, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 01 de 

agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001069-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. M. S. (EXEQUENTE)

E. C. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001069-90.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ELIANE CARDOSO HONORATO Advogado(s) do reclamante: 

MELORI ESTELA FAVETTI EXECUTADO: ANILTON MACHADO SOBRINHO 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Caroline 

Cardoso Machado Sobrinho, representada por sua genitora Eliane 

Cardoso Honorato contra Anilton Machado Sobrinho, todos devidamente 

qualificados, objetivando, em suma, o recebimento da obrigação alimentar 

pelo rito da prisão civil, previsto no artigo 528 do CPC/15 (id 9320577). A 

inicial foi recebida, no entanto foi determinada a intimação do executado 

nos termos do art. 523 do CPC/15 (id 9647224), contudo o feito foi 

chamado à ordem para adequar o rito ao do art. 528 do CPC/15 (id 

10744010). A parte exequente peticionou nos autos requerendo a 

realização de penhora “online” nos ativos financeiros do executado, via 

sistema bacenjud, para a efetivação do cumprimento da obrigação 

alimentar (id 11527639). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

informou que o pedido de bacenjud formulado pela exequente não era 

viável, pois a penhora é medida inerente ao rito da expropriação e não ao 

da prisão civil e pugnou pela intimação do executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adimplir o débito alimentar referentes aos meses de janeiro a 

maio de 2018, além das parcelas vincendas no curso da ação, por 

entender que a exequente pretendia converter o rito escolhido, porém 

consignou em seu parecer que o rito da prisão seria mais efetivo (id 

13290599). Em decisão de id 13472165 houve a conversão do rito da 

prisão civil para o rito da expropriação, determinando a intimação do 

executado para no prazo de 15 (quinze) dias, adimplir o débito alimentar 

concernentes aos meses de janeiro de 2018 a março de 2018, sob pena 

de expropriação. A exequente manifestou-se nos autos informando que o 

executado efetuou o pagamento do débito alimentar referente aos meses 

de janeiro a março de 2018, porém está inadimplente com relação aos 

meses de abril, maio e julho de 2018. Em relação ao rito, requer a 

manutenção do rito da prisão, pugnando por nova intimação do executado 

para efetuar o pagamento dos alimentos, além daquelas que vencerem no 

curso do processo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão. 

Requer, a manutenção do pedido de justiça gratuita; o cumprimento da 

sentença pelo rito da prisão; prioridade de tramitação; intimação do 

executado nos termos do artigo 528 do CPC/15; expedição de carta 

precatória a ser cumprida no Município de Paranaíta no endereço indicado; 

que conste expressamente no mandado a necessidade de intimação do 

executado no sábado ou domingo, tendo em vista que durante a semana o 

executado trabalha fora da cidade, bem como o protesto do 

pronunciamento judicial e a prisão civil, em caso de descumprimento (id 

13753775). Juntou, com os pedidos, a planilha de débito atualizada (id 

13753779). O Ministério Público requer a regularização do feito para 

adequar o rito processual; o arquivamento do cumprimento da sentença 

pelo rito da expropriação; a intimação do executado pelo rito do artigo 528 

do CPC, com a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, 

sob pena de prisão civil (id 14179787). Manifestação da exequente no id 

14210479. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. O CPC estabelece dois ritos para o cumprimento de 

sentença de alimentos, aquele previsto no artigo 523 para os casos de 

expropriação e o do artigo 528 para os casos de prisão civil, em caso de 

inadimplemento da obrigação alimentar. Analisando detidamente os autos, 

vejo que desde o início da ação de cumprimento de sentença a parte 

exequente pleiteou o seu processamento pelo rito do artigo 528 do CPC/15 

(prisão civil) e equivocadamente a decisão inaugural na fase de 

cumprimento/execução estabeleceu rito diverso (expropriação), todavia o 

feito foi regularizado como o chamamento do processo à ordem, onde foi 

estabelecido o rito da prisão civil. Ocorre que depois de a parte exequente 

formular pedidos de bacenjud, a ação foi convertida novamente ao rito da 

expropriação, mas reexaminando os autos, bastaria ter indeferido o 

pedido de bacenjud por ele não se adequar ao rito do artigo 528 do 

CPC/15, tendo em vista que expressamente não havia pedido dessa 

natureza (conversão do rito). Assim, não há que se falar em arquivamento 

do rito da expropriação. Diante do exposto, revogo a decisão de id 

13716485 e para readequar o rito processual, o feito deverá seguir o rito 

da prisão civil estabelecido no artigo 528 do CPC/15. Consigno que 

pedidos de bacenjud não comportam o rito estabelecido, mas o da 

expropriação, sendo inviáveis pleitos dessa natureza no presente 

procedimento. ASSIM: 1) INTIME-SE a parte executada pessoalmente no 

endereço indicado (id 13753775), EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, 

para efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as 

que se vencerem no curso da execução, no prazo legal de 03 (três) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, em igual 

prazo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil e de protesto do título 

judicial (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 2) Decorrido o prazo, sem 

qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito. 3) Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. 4) Se necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se 

dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 5) PROVIDENCIE-SE a 

Secretaria da Vara o necessário para o cadastramento do (a) menor junto 

ao Sistema PJe, no polo ativo, na qualidade também de exequente, se for o 

caso. 6) INDEFIRO o pedido de prioridade de tramitação do feito, tendo em 

vista que o caso dos autos não versa em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.048 do CPC/15. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência. Alta Floresta-MT, 01 

de agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128727 Nr: 4454-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Campello Torres Neto 

- OAB:122539, Manuela Insunza - OAB:11582, Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B
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 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento da sentença de fls. 73/75.

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

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 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 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação conforme dispõe o art. 525 do 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135956 Nr: 856-04.2016.811.0007

 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: Macemino Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte requerente, com 

relação aos documentos solicitados pela União já se encontrarem juntados 

aos autos, entretanto, os documentos às fls. 30/31 se mostram um tanto 

quanto descorados na parte postimeira, dificultando a leitura da matrícula 

do imóvel usocapiendo . Desta forma, determino a juntada de nova cópia 

dos docs. de fls. 30/31 pela parte autora, após, sejam os autos remetidos 

à Procuradoria da União para posterior manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143080 Nr: 4647-78.2016.811.0007

 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 Aparecida de Oliveira Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedim

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Oseliere Santos - 

OAB:MG 127.521, Dell-Vecchio Pinheiro Azevedo Filho - OAB:MG 

167.729, Elisangela Leite Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Milene Campos 

Trindade - OAB:MG 128.406, Ruth Helen Alves Gomes - OAB:MG 

134.974, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT, William Alex 

Brasiz - OAB:MG 167.729

 Nesta senda, o ônus da prova no atual CPC é dinâmico, podendo ser 

alterado conforme as particularidades do caso em concreto e, na 

demanda em comento, vislumbro a impossibilidade do requerido de 

comprovar o depósito do valor na conta da requerente, sendo que a 

resposta do Banco Itaú não foi capaz de provar o alegado por 

insuficiência de dados.Assim, determino que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos extratos bancários do período 

compreendido entre abril de 2012 a julho de 2012, a fim de sanar a dúvida 

em questão.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.CONSIGNE-SE que o decurso do prazo sem manifestação 

acarretará na concordância com o pagamento, em tese, realizado pelo 

banco requerido.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 4026-23.2012.811.0007

 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: Município de Alta Floresta-MT

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

Banco do Brasil S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que a publicação DJe da decisão saneadora com relação ao 

requerido Banco do Brasil S/A foi feita em nome dos antigos 

procuradores, conforme se vê às fls. 84, defiro o pedido de fls. 85 e 

reabro o prazo para a referida parte ré manifestar quanto a decisão 

saneadora, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o requerido manifestar 

acerca da prescrição arguida na contestação, conforme determinado na 

decisão saneadora.

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

Atente-se a Secretaria da Vara para que todas as intimações via DJe com 

relação ao requerido Banco do Brasil sejam feitas em nome dos 

advogados Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. José Arnaldo Janssen 

Nogueira.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 160635 Nr: 6424-64.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade c/c reabertura de 

inventário c/c pedido cautelar proposta por Cirlene Garcia contra o Espólio 

de Antonio Lazarini Pegoraro, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio acompanhada com os documentos de fls. 13/22.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a requerente indicou o Espólio de 

Antonio Lazarini Pegoraro para o polo passivo da demanda, ocorre que 

este não possui legitimidade para figurar como ré no presente processo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

PROFERIDA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PODER/DEVER DO 

MAGISTRADO DE DETERMINAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS PARA O ESCLARECIMENTO DA CAUSA - INVESTIGADO 

FALECIDO - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - RECURSO NÃO 

PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Segundo o direito processual pátrio, o Juiz 

detém ampla liberdade na direção do processo. A designação de 

audiência antes de deliberar sobre a necessidade de produção da prova 

pericial reflete tão somente o exercício do poder/dever do magistrado no 

desempenho da prestação jurisdicional. Na investigação de paternidade 

post mortem, a legitimidade passiva é dos herdeiros do suposto pai, e não 

do espólio. (TJ-PE – AI: 3230888 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo 

Martins, Data de Julgamento: 25/02/2014, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/03/2014)”.

Ademais, quando se observa que há ilegitimidade de um dos polos da 

ação o Juízo poderá conhecer de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do 

CPC/15, contudo, a fim de evitar decisões surpresas, INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender 

de direito.
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Consigne-se que o presente despacho esta em consonância com o art. 10 

do CPC/15.

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131874 Nr: 6164-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Goulart, Nadir Terezinha Busatta 

Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Da análise dos autos observa-se necessária a intimação da esposa do 

executado Sra. Nadir Terezinha Busatta Goulart, devendo a mesma ser 

intimada no endereço indicado na inicial, para se manifestar quanto ao 

pedido de fl. 73, nos termos do artigo 842 do CPC/15, requerer o que 

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

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48321 Nr: 374-71.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Contábil Colorado, Antonio Miguel 

Lupo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taísa Esteves Matsubara 

Sanches - OAB:11360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional 

de Contabilidade de Mato Grosso em desfavor de Organização Contábil 

Colorado e Antonio Miguel Lupo.

Às fls. 87/88, a Exequente informa sua desistência e requer a extinção do 

feito.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte exequente pretende se valer da 

faculdade prevista no art. 775, do CPC, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, também do código adjetivo civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Havendo arresto ou penhora nos autos, promova-se a liberação.

Isento de custas.

Sem honorários sucumbenciais, eis que não houve a citação.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70756 Nr: 3728-02.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 

MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

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

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142461 Nr: 4346-34.2016.811.0007

 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: Cirso Aragão Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

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

da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

da petição, fls. 61/64, encartada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 3350-80.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Phoenix Produtos Agropecuários Ltda, 

Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno José da Silva - 

OAB:9.246-E, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85147 Nr: 592-66.1988.811.0007

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristiliano Maffezzolli, Marlene Teresinha Maffezzolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL GOMES 

NETO, para devolução dos autos nº 592-66.1988.811.0007, Protocolo 

85147, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002242-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA CRISTINA INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002242-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANUBIA CRISTINA INACIO Vistos. Defiro o pedido de consulta, via 

sistemas INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do atual endereço 

da parte requerida, conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a 
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consulta, cumpra-se integralmente a decisão de Id. 9564396. Outrossim, a 

parte autora deverá ser intimada para que recolha as custas da diligência 

do oficial de justiça, ou caso, reste infrutífera a consulta, deverá se 

manifestar requerendo o que entender de direito devendo cumprir as 

mencionadas determinações, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

§1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 01 de agosto de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003048-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003048-53.2017.8.11.0007 

AUTOR: EDIR DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Idade – trabalhador rural, com pedido de 

Tutela Antecipada aforada por Edir de Souza em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, a 

confirmação dos efeitos da tutela. Com a exordial, vieram documentos. 

Recebida a Inicial sob Id. 10656896, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou-se ainda a citação do requerido. A autarquia apresentou 

Contestação sob Id. 11076370 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão de 

tempestividade da contestação ao Id. 12565487. Sobreveio a Impugnação 

à Contestação ao Id. 12898887, reiterando-se os pedidos esposados à 

exordial. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, 

vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não 

merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício se 

deu em 25.04.2017, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte 

Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a 

especificarem outras e eventuais provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, delimitando a pertinência das mesmas, sob pena 

de indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos para designar a 

produção de provas ou para eventual julgamento antecipado do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICIA APARECIDA BUENO (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 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002272-53.2017.8.11.0007 

AUTOR: LEONICIA APARECIDA BUENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada 

por Leonicia Aparecida Bueno em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a 

imediata implantação do benefício, e, no mérito, a confirmação dos efeitos 

da tutela. Com a exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 

9615749, deferiu-se a gratuidade de justiça e denegou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela. Determinou-se ainda a citação do 

requerido. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 10607482 c/c 

documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Certidão de tempestividade da contestação ao Id. 10854214. A 

autora se manifestou pela designação de audiência ao Id. 12483342. 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro 

que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece 

acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício se deu em 

27.07.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência 

da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, 

estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais 

pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Observando o que 

preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante 

o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado 

especial; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, 

etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras e eventuais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para designar a produção de provas ou para eventual 

julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001601-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BARBOSA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001601-30.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARTA BARBOSA MACEDO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado 

especial, aforada por Marta Barbosa de Macedo em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, 

a confirmação dos efeitos da tutela. Com a inicial, vieram documentos. 

Recebida a Inicial sob Id. 8206670, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 

Determinou-se ainda a citação do requerido. A autarquia apresentou 

Contestação sob Id. 10506991 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão de 

tempestividade da contestação ao Id. 10855827. Sobreveio a Impugnação 

à Contestação ao Id. 10936203, reiterando-se os pedidos esposados à 

exordial. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, 

vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não 

merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício se 

deu em 16.08.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte 

Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade rural 

(economia domiciliar, empregado, etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a 

especificarem outras e eventuais provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, delimitando a pertinência das mesmas, sob pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 10 de 719



de indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos para designar a 

produção de provas ou para eventual julgamento antecipado do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002420-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA BALDO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002420-64.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA ROSA BALDO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada 

por Maria Rosa Baldo Soares em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a 

imediata implantação do benefício, e, no mérito, a confirmação dos efeitos 

da tutela. Com a exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 

9744562, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou ainda a citação 

da requerida. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 10569483 c/c 

documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Certidão de tempestividade da contestação ao Id. 10853064. 

Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 11135626, reiterando todos 

os pedidos iniciais. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício 

se deu em 06.12.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte 

Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade rural 

(economia domiciliar, empregado, etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a 

especificarem outras e eventuais provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, delimitando a pertinência das mesmas, sob pena 

de indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos para designar a 

produção de provas ou para eventual julgamento antecipado do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA (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 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002514-12.2017.8.11.0007 

AUTOR: SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada 

por Sebastião Ribeiro de Lima em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a 

imediata implantação do benefício, e, no mérito, a confirmação dos efeitos 

da tutela. Com a exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 

10011764, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou-se ainda a 

citação do requerido. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 

10851270 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Sobreveio a impugnação à contestação 

ao Id. 14071136, reiterando todos os pedidos iniciais. Certidão de 

tempestividade da contestação ao Id. 14316947. Vieram-me conclusos. É 

o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento administrativo do benefício se deu em 17.05.2016, não 

havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando 

REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais pendentes de 

apreciação, declaro saneado o feito. Observando o que preceituam os 

incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o 

exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras e eventuais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para designar a produção de provas ou para eventual 

julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002369-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR APARECIDA BRAZIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002369-53.2017.8.11.0007 

AUTOR: DAIR APARECIDA BRAZIL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado 

especial, aforada por Dair Aparecida Brazil em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, a 

confirmação dos efeitos da tutela. Com a exordial, vieram documentos. 

Recebida a Inicial sob Id. 9708524, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 

Determinou-se ainda a citação do requerido. A autarquia apresentou 

Contestação sob Id. 10413332 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão de 

tempestividade da contestação ao Id. 12591956. Sobreveio a impugnação 

à contestação ao Id. 12613617, Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada 

pela autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo 

do benefício se deu em 06.03.2017, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte 

Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade rural 

(economia domiciliar, empregado, etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a 

especificarem outras e eventuais provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, delimitando a pertinência das mesmas, sob pena 

de indeferimento, vindo-me, após, os autos conclusos para designar a 

produção de provas ou para eventual julgamento antecipado do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-41.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SERGIO GALHARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002428-41.2017.8.11.0007 

AUTOR: PEDRO SERGIO GALHARINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada 

por Maria Pedro Sérgio Galharini em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, a confirmação 

dos efeitos da tutela. Com a exordial, vieram documentos. Recebida a 

Inicial sob Id. 9744609, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou a 

citação da requerida. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 

10602447 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação ao Id. 10852141. Sobreveio a impugnação à contestação ao 

Id. 11135462, reiterando todos os pedidos iniciais. Vieram-me conclusos. É 

o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento administrativo do benefício se deu em 18.09.2012, não 

havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando 

REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais pendentes de 

apreciação, declaro saneado o feito. Observando o que preceituam os 

incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o 

exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras e eventuais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para designar a produção de provas ou para eventual 

julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PERBELINI (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 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002557-46.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOAO PERBELINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de 

Aposentadoria por tempo de contribuição, (híbrida), aforada por João 

Perbelini em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação 

do benefício, e, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela. Com a 

exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 10011439, 

deferiu-se a gratuidade de justiça e denegou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela. Determinou-se ainda a citação do 

requerido. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 10826701c/c 

documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Certidão de tempestividade da contestação ao Id. 11470711. 

Sobreveio a Impugnação à Contestação ao Id. 11862537, reiterando-se os 

pedidos esposados à exordial. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada 

pela autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo 

do benefício se deu em 12.06.2017, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte 

Autora, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; b) o 

caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.); c) a 

prova dos anos trabalhados pelo requerente em natureza urbana. 

Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras e eventuais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para designar a produção de provas ou para eventual 

julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000602-77.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIA FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de Aposentadoria 

rural por Idade, de segurado especial, aforada por Antonia Ferreira da 

Silva em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a 

exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 5039810, 

deferiu-se a gratuidade de justiça, retificou o valor atribuído à causa para 

R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais), bem como 

determinou a citação da requerida. A autarquia apresentou Contestação 

sob Id. 6116835 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação ao Id. 10837308. Manifestação da autora (Id. 10837308). 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro 

que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece 

acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício se deu em 

18.03.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência 

da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, 

estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais 

pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Observando o que 

preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante 

o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado 

especial; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, 

etc.). Ademais, INTIMEM-SE as partes a especificarem outras e eventuais 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os 

autos conclusos para designar a produção de provas ou para eventual 

julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002682-77.2018.8.11.0007

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:

RONAN MORAIS PROFESSOR (REQUERIDO)
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REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RONAN MORAIS PROFESSOR Vistos. Analisando os presentes autos, 

constato que não restou devidamente comprovada a mora do requerido na 

forma prevista pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação 

alterada pela Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora apresentou os 

documentos com a finalidade de comprovar a mora do requerido, todavia, 

consoante se denota, a notificação não foi recebida, e, portanto não 

assinada, pois a parte requerida sequer foi procurada. Destaca-se que a 

atual redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige a 

presença de assinatura de notificação, ainda que não seja do próprio 

destinatário. Tendo em vista que a norma contida no artigo 3° do 

Decreto-Lei n° 911/69 indica que o proprietário fiduciário, ao requerer a 

busca e apreensão do bem, deverá comprovar a mora do devedor na 

forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do referido diploma legal, é de rigor 

oportunizar ao credor a emenda da inicial, pois a comprovação da mora é, 

segundo a orientação jurisprudencial, pressuposto de validade para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, trago o 

seguinte aresto proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA 

– REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor 

fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem dado em garantia. Ausente o pressuposto, o 

magistrado deve determinar a emenda da inicial, e em caso de 

descumprimento, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.” (TJMT. 

Ap, 54571/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/07/2014, Data da publicação no 

DJE 06/08/2014). No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO 

DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 

ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão 

nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora 

por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio 

de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. 

Precedentes. 2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a 

notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi 

comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que "a 

instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das 

diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter 

realizado o protesto do título com a intimação por edital [...]. Isso não 

ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando 

correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, 

do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao 

inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

520.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). Ante o exposto, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo 

comprovar nos autos a mora do devedor pela forma prescrita pelo § 2º do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação alterada pela Lei n° 

13.043/2014), sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no 

parágrafo único do art. 321 e no art. 485, inciso I, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001358-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CELIA DE REZENDE TAVARES (EXECUTADO)

ANDERSON TAVARES (EXECUTADO)

TARUMA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001358-23.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: TARUMA - COMERCIO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP, NEUSA CELIA DE REZENDE 

TAVARES, ANDERSON TAVARES Vistos. Intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, acerca da 

derradeira certidão, bem como para recolher o valor devido a título de taxa 

judiciária, sob pena do cancelamento da distribuição. Após, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 31 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115172 Nr: 3540-67.2014.811.0007

 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: EFL, SFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdCR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417

 Vistos.

 Acolho a manifestação do representante do Ministério Público e 

CONVERTO o julgamento do feito em diligência, diante da necessidade em 

realizar prova pericial, consistente no exame de DNA.

Dessa forma, NOMEIO como perito judicial o IPC – Instituto de Perícias 

Científicas, com sede na Rua da Paz, nº 185, Jardim dos Estados, Campo 

Grande-MS, na pessoa do Diretor Técnico responsável, que determinará 

se o Sr. João Afonso da Costa Riberio é o genitor do menor Enzo Ferreira 

Lisboa, conforme alegado.

A coleta do material do investigante e de sua genitora será feita na Central 

de Administração do Fórum desta Comarca, considerando que as coletas 

são realizadas todas as quintas-feiras, das 12h00 às 15h00, designo o dia 

30 de agosto de 2018 para a realização da mesma.

 Outrossim, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de santo Antônio de 

Leverger-MT, para coleta de material genético do requerido.

 CONSIGNE-SE na intimação do requerido, que seu não comparecimento 

se presumirá pela sua recusa em realizar o exame de DNA e, nesse caso, 

gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o 

contexto probatório, nos termos do parágrafo único, do artigo 2º-A, da Lei 

nº 8.560/92, com redação dada pela Lei nº 12.004/2009 e ainda, Súmula 

301, do STJ.

Consigne-se ainda que, as despesas do exame de DNA, serão 

suportadas pelo requerido, conforme determinação de fl. 60, mediante 

deposito na conta: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 4211-0, CONTA 

CORRENTE: 41415-8, de titularidade do IPCMS-exames de DNA, devendo 

juntar aos autos o comprovante de depósito com antecedência.

 Intimem-se o menor e sua genitora à comparecerem na Central de 

Administração do Fórum na data designada.

Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com o laudo nos autos, que deverá ser remetido diretamente a este Juízo, 

intimem-se o Ministério Público e o requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103650 Nr: 5379-98.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMeEL

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 6270-51.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDPGNEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSdC&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96498 Nr: 4955-90.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. Do Prado & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126008 Nr: 2995-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a busca de ativos financeiros de propriedade da executada, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118460 Nr: 6292-12.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdMdAF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118584 Nr: 6395-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Rodrigues Eireli -ME - Águia Madeiras

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Nunes Ferreira - 

OAB:19969/0, Jovenina Carmosa de Sousa Moraes - OAB:17215/O

 Vistos.

Tendo em vista a não concordância da parte autora com a proposta de 

pagamento apresentada pela requerente.

INTIME-SE a parte requerida, manifeste-se nos presentes autos, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme preconiza o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41885 Nr: 2131-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNG, OdSMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTRdÓDL

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

- OAB:6205, Nelson Araujo Filho - OAB:OAB/MT 8505-A, Osmar da 

Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT, Rogério Nunes Guimarães - 

OAB:6569/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

 Diante do retorno negativo na ordem bloqueio efetuada por meio do 

sistema Bacenjud, DEFIRO a pesquisa de veículos em nome do executado, 

via RenaJud. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados.

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

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

indicando, ainda, se d eseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem, devendo ser observado o que dispõe o inciso IV, do art. 871, do 

CPC:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

(...)

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio 

de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por 

órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.”.

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

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

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106732 Nr: 2050-44.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. Dela Justina - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos de fl. 75, DETERMINO a intimação do 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) 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.: 132670 Nr: 6621-87.2015.811.0007

 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): Neon Distribuidora de Produtos Eletronicos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da resposta negativa da consulta de ativos por meio do sistema 

Bacejund, DEFIRO 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.

No mais, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 156538 Nr: 4290-64.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pulido Concretos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Fais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO, Queiliane Vieira Mendes Vaz - OAB:20117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Elena de Campos - 

OAB:30170

 Vistos.

 INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, manifeste-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção do feito.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139388 Nr: 2640-16.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Fais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pulido Concretos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Elena de Campos - 

OAB:30170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 44.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129966 Nr: 5112-24.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre fonseca de Mello 

- OAB:222.219/SP, Eduardo de Carvalho Soares da Costa - 

OAB:182.165/SP

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000079-02.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. Defiro a 

pesquisa de veículos em nome do executado, via RENAJUD. Em caso 

positivo, determino, desde já, a restrição de transferência daqueles que 

forem encontrados. Em sendo encontrados bens, manifeste-se a 

exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o 

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

permanecendo como depositário do bem, devendo ser observado o que 

dispõe o inciso IV, do art. 871, do CPC: “Art. 871. Não se procederá à 

avaliação quando: (...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros 

bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de 

pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda 

divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a 

nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.”. Caso a 

diligência reste infrutífera, intime-se a exequente para que, no prazo de 5 

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

extinção. Intime-se. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 01 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: PAULO SERGIO DO PRADO Vistos. Navegando pelos autos 

verifica-se que o valor apresentado no cálculo do cumprimento de 

sentença abarca parcela do acordo ainda não exigível (com vencimento 

em 01/10/2018 – ID 12215865, cálculo, e ID 4914154, acordo). Por esta 

razão, DETERMINO a intimação da parte autora para que em até 15 

(quinze) dias traga nova memória de cálculo, que contemple apenas a 

parcela com vencimento em 01/10/2017, acrescida dos encargos 

moratórios (juros e correção monetária). Após, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002984-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FRANCO FARIA (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)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002984-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FERNANDO CESAR FRANCO FARIA 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 cumprimento 

de sentença ajuizado por Fernando Cesar Franco Faria em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros. Por meio da decisão de ID 

10613325, foi determinado o recolhimento das custas iniciais, a 

comprovação dos pagamentos para ingresso na rede Telexfree e a 

indicação das contas 99Telexfree ativadas. Sob ID 13873135 foi 

certificado que não houve recolhimento das custas de ingresso. 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. O Código 

de Processo Civil prevê, em seu art. 290, que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” Como devidamente certificado sob ID 13873135, a parte autora, 

devidamente intimada na pessoa de seus patronos para o pagamento das 

custas processuais, deixou de recolhe-las, fazendo configurar a hipótese 

normativa prevista no art. 290, do CPC, que implica no cancelamento da 

distribuição. Desta feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV, e 290, ambos do 

CPC, diante do não pagamento das custas iniciais. Isentos de custas e 

honorários. Deve a Secretaria certificar o trânsito em julgado, e, após, 

promover a baixa no distribuidor e remeter os autos ao arquivo definitivo, 

com as cautelas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de julho de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003182-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO)

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003182-80.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSIAS FERREIRA DE BEM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por JOSIAS FERREIRA DE BEM em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou US$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e 

setenta e cinco dólares) para fins de adquirir cotas AdCentral Family. 

Aduz que 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 “todas as 

informações do sistema back Office, contendo os dados de vinculação 

entre a exeqüente e a executada e extratos dospagamentos que a 

exeqüente fez à executad”. Sob o id nº 10798981, foi determinada a 

emenda à inicial, com o fim de comprovar a existência de relação jurídica 

entre as partes, mediante prova do pagamento efetuado, a comprovação 

da insuficiência de recursos e a indicação de contas 99Telexfree 

ativadas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a autora apresentou declaração de imposto de renda e 

comprovante de saldo bancário e alegou que não tem qualquer documento 

atinente à relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio 

de acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back 

office”. 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 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 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. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 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, 
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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. Alta 

Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIR ANTONIO SAVARIS (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 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001251-42.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: DALCIR ANTONIO SAVARIS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão 

de benefício previdenciário ajuizada por Dalcir Antonio Savaris em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o recebimento de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Narrou que é segurado e 

portador das patologias: hipertensão (CID I 10); obesidade (CID E 66), 

transtornos ansiosos (CID 10 F 41); depressão (CID 10 F 33); cardíaca 

hipertensiva (CID I 11) e artrose no quadril (CID 10 M 16). Alegou que foi 

recomendado seu afastamento do trabalho por incapacidade, contudo, a 

autarquia requerida negou indevidamente a concessão do benefício de 

auxílio-doença em seu favor. Com a inicial vieram documentos junto ao 

PJe. Recebida a inicial (ID 6862397), postergou-se a tutela de urgência, 

determinou-se a realização de perícia médica, deferiu-se a gratuidade de 

justiça e determinou-se a citação. Aportado o laudo pericial sob ID 

12195964. Citada, a autarquia apresentou contestação sob ID 13133121, 

arguindo a preliminar de prescrição de parcelas e no mérito a ausência 

dos requisitos necessários à concessão do benefício. Ao final, pediu a 

improcedência da pretensão autoral. Apresentada impugnação à 

contestação sob ID 13585777, É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição alegada pela 

autarquia na contestação, consigno que não há a possibilidade de 

ocorrência da prescrição quinquenal disposta no parágrafo único do art. 

103 da Lei 8.213/91 quanto aos benefícios ora pretendidos. Não havendo 

outras questões processuais e estando o feito devidamente instruído por 

laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. A pretensão autoral 

consiste na obtenção judicial de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, subsidiariamente, conforme petição inicial. Pois bem, a 

aposentadoria por invalidez é disciplinada pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, dispositivos que exigem a configuração dos requisitos abaixo 

transcritos: a) Qualidade de segurado; b) cumprimento da carência; c) 

incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade de 

subsistência e; d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o auxílio-doença é 

devido àquele que: a) For segurado; b) tiver cumprido o período de 

carência, se exigido para o caso; c) ficar incapacitado para o trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) a doença 

ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. No caso em tela, não há dúvidas da condição de 

segurado e do cumprimento da carência por meio da leitura do CNIS sob ID 

13133202 - Pág. 2. Quanto à incapacidade o perito constatou que a 

inaptidão para o trabalho, identificada por meio do exame realizado no 

autor é total e temporária, conforme resposta aos quesitos: “Há 

incapacidade, devido uso de sedativos que poderão levar a aumento de 

sono, perda de capacidade de raciocínio rápido, dificuldade eventual de 

concentração, podendo levar a acidentes envolvendo não só a sua 

própria pessoa, como terceiros.”, “O periciando é incapacitado total para a 

sua atual função em virtude dos motivos expostos no quesito anterior, 

porém poderá exercer outras atividades administrativas, reiterando 

apenas a sua incapacidade para labores que envolvam o uso de carga 

sobre a região de sua coluna, tais como carregar caixas, levantar pesos, 

longa permanência em pé ou sentado”. A partir disso, entendo que é 

acertada a concessão de auxílio-doença, considerando que poderá se 

recuperar para exercer a profissão anteriormente desenvolvida. Por 

entender oportuno, trago à baila: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. 

PARCIAL PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando foi cessado. O benefício 

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do benefício 

previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA:.). PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. 

REQUISITOS PRESENTES. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA DE PRAZO LONGO PARA O TRABALHO. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. HONORÁRIOS. (...) 2. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, assim como a comprovação de 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 3. A condição de 

segurada especial está comprovada por início de prova material, bem 

como pelo fato de o INSS ter-lhe concedido benefício de auxílio doença na 

via administrativa. 4. Estando comprovado pelo laudo pericial que a 

incapacidade da autora para o trabalho é total e temporária de longo 

prazo, não poderia ter sido cessado o auxílio doença apenas dois meses 

após a realização da perícia, sendo razoável a concessão do benefício 

pelo período de mais um ano para que a parte possa se recuperar e se 

tratar efetivamente. (...) (ACORDAO 00024420620134013819, JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:26/03/2018 

PAGINA:.). Importante destacar que, a partir da análise sócio-econômica 

(atividades desenvolvidas, idade, nível de escolaridade) do autor e 

levando em consideração o grau, a extensão e o prazo estimado para 

tratamento das doenças que geram sua incapacidade (um ano de 

tratamento medicamentoso), por ora, não entendo como medida escorreita 

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Quanto à data 

de implantação do benefício, todavia, não pode ser fixada conforme data 

de entrada de requerimento em 26/06/2012, tendo em vista que a autarquia 

não pode ser penalizada devido ao tempo transcorrido entre o pedido 

administrativo e o ajuizamento do presente feito, de modo que a DIB deve 

ser do protocolo da petição inicial, em 10/05/2017. Posto isso, nos termos 

do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício 

de auxílio-doença em favor da parte demandante, desde o ajuizamento da 

ação (10/05/2017), devendo esta se submeter à revisão administrativa 

periódica. As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas dos juros 

moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela 

de urgência neste ato. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. Procedimento isento de custas e 

despesas processuais, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) DALCIR ANTONIO 

SAVARIS; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício; IV) DIB – Indeferimento administrativo 

10/05/2017; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 

dias, a contar da intimação da presente sentença, em razão da 

antecipação da tutela. P. R. I Alta Floresta, 1 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 18 de 719



Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000207-22.2016.8.11.0007 

AUTOR: EDILSON BRAGA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. EDILSON BRAGA propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença ou da concessão de aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial, vieram documentos. Recebida a inicial (Id. 

2982149), concedeu-se a Gratuidade de Justiça, determinando-se a 

realização de perícia médica e a posterior citação do requerido, bem como 

retificou o valor da causa para 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta 

reais). Devidamente intimada a parte requerente apresentou quesitos ao 

Id. 3028289. Citada, a Requerida ofertou contestação c/c documentos ao 

Id. 3331808. Laudo médico pericial fora aportado ao Id. 10735294. Certidão 

de decurso do prazo para manifestação da parte requerida quanto ao 

laudo pericial (Id. 14119096). Impugnação à contestação sob Id. 14167742. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O benefício de auxílio-doença é 

disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o 

preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade 

de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do 

segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como 

causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao 

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Já o benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os 

seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. In casu, submetido o autor à perícia técnica, atestou a expert 

do Juízo que existe incapacidade TOTAL e PERMANENTE para as funções 

que anteriormente exercia, as quais exigem esforço físico. Com efeito, 

segundo constou no laudo pericial ao Id. 10735294, há “diagnóstico 

médico de doença degenerativa lombar”; bem como que a incapacidade é “ 

total e permanente”, patologia que a incapacita para qualquer atividade. 

Prossegue o Sr. Perito asseverando que “a incapacidade não é para a 

vida independente. A requerente tem 49 anos de idade, e que é difícil sua 

reabilitação”. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurada, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, o autor faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Por 

fim, resta fixar o período em que resta devido cada benefício. O benefício 

de auxílio-doença é devido desde o requerimento em sede administrativa 

qual seja: 02/05/2016 (Id. 2443223 pág.1), até a data da comprovação da 

invalidez. Já, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido desde a 

data do laudo pericial, aos 16/11/2017 (Id. 10735294). Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora e condeno o INSS: a) a 

conceder o benefício de auxílio-doença, que é devido desde o 

requerimento em sede administrativa qual seja: 02/05/2016 (Id. 2443223 

pág.1), até a data imediatamente anterior à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, no valor correspondente a 80% (oitenta por 

cento) de seu salário de contribuição; b) a implantar o benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial, aos 

16/11/2017 (Id. 10735294), com renda mensal inicial de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício; c) Em razão do caráter alimentar das 

verbas ora deferida, concedo também à parte autora a TUTELA DE 

URGENCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria 

por invalidez, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação do 

requerido desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) revertida em favor da parte autora. d) a efetuar o 

pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de 

auxílio-doença, devido desde o requerimento em sede administrativa qual 

seja: 02/05/2016 (Id. 2443223 pág.1), até a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez 16/11/2017 (Id. 10735294), devendo incidir 

juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao 

ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, 

após, devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, o segundo, será aplicado 

conforme os índices do manual de cálculos da Justiça Federal, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o 

IPCA-E; e) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial, 

(08/02/2017), devendo incidir juros de mora e correção monetária, sendo o 

primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% 

ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E; f) Honorários periciais, devidamente 

REQUISITADO junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG; 

g) 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/RPV, com execução na 

forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 

178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. h) Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, visto que isento. i) Dispensável o 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. j) 

INTIME-SE o autor, 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. Nos termos da CNGC, seguem os dados para 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: EDILSON BRAGA; 

benefício: Auxílio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição; termo inicial: 02/05/2016 até a imediata 

implantação do beneficio por invalidez; Ainda, o benefício concedido ao 

segurado: EDILSON BRAGA; benefício: aposentadoria por invalidez; renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição; termo inicial: 

16/11/2017 (Id. 10735294). PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, 30 de julho de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação
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FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000216-13.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOAO BATISTA DOS SANTOS, BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS 

SANTOS RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião 

proposta por JOÃO BATISTA DOS SANTOS e BENEDITA TEODORO DA 

SILVA DOS SANTOS em face de Cooperativa Agrícola de Cotia - 

Cooperativa Central em Liquidação, sendo ainda incluídos como 

confinantes João Vitor de Oliveira, Erivaldo Cavalcante e Milton Malice. 

Alegam os requerentes que são legítimos possuidores do imóvel urbano 

denominado Lote 04, Quadra R-26, situado Embrião Urbano Carlinda, 

objeto da matrícula n. 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta 

Floresta-MT. De seu turno, mencionam que exercem a posse do imóvel por 

mais de 07 (sete) anos, sendo adquirido de João Rodrigues dos Santos e 

esposa Ilda Ferreira dos Santos e que tal área foi originalmente adquirida 

da requerida aos 23.05.1989 por Eudálio Rosalvo da Silva. Aduzem que a 

posse do imóvel é ininterrupta e sem oposição de terceiros. Com a exordial 

vieram diversos documentos ao Pje. Recebida a inicial, deferiu-se a 

Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação dos réus e dos 

confinantes, Id 11563416. Citação pessoal da Requerida e dos 

confinantes, sendo que aquela ofertou Contestação sob o Id 12072301 e 

estes não ofertaram Contestação. Por sua vez, a União Federal, o Estado 

de Mato Grosso, o Município de Carlinda e o banco Itaú Unibanco S/A 

manifestaram sua ausência de interesse no feito, cf. certidão de Id n. 

14097044. Após, a parte autora impugnou a contestação e requereu o 

julgamento antecipado da lide e subsidiariamente a designação de 

audiência instrutória. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Como 

consignado no relatório, buscam os requerentes obter a declaração de 

propriedade da área que sustentam exercer a posse e residir há mais de 

07 (sete) anos. Verifica-se que os requerentes, por si e por seus 

antecessores, exercem a posse do imóvel desde o ano de 1989, quando 

houve sua aquisição originária, através de Eudálio Rosalvo da Silva. 

Dessa feita, invocam em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária 

capaz de consolidar a propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo 

artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o 

prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do 

art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião 

extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como 

pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus 

domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – 

IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os possuidores 

estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram sua posse 

pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 anos, 

exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos requisitos 

insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da prescrição 

aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” (TJMT, Ap, 

71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 06/11/2014) No caso 

em apreço, ao que consta nos autos, a posse dos autores possui o 

animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem 

clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados e não 

houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria requerida não se opôs ao 

pedido principal. Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros 

os fatos alegados pelos requerentes. Desta feita, restando comprovados 

os requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela parte autora por meio de usucapião. Ante o 

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

JOÃO BATISTA DOS SANTOS e BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS 

SANTOS sobre 500m2, do imóvel urbano denominado Lote 04, Quadra 

R-26, Loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, Município de 

Carlinda/MT, registrado no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, 

sob a matrícula n° 1.403, Livro 2-G e, por conseguinte, julgo extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca. 

Incabível a condenação da Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais, eis que trata-se de ação necessária, 

diante do processo de liquidação em que se encontra a requerida, a qual 

não se opôs ao pedido. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido 

o respectivo MANDADO para a transcrição (devendo a Secretaria da Vara 

encaminhar ao Sr. Registrador Público cópias dos documentos 

necessários juntados à inicial, a fim de que seja aberta nova matrícula 

para registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, 

ainda, que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165819 Nr: 3964-70.2018.811.0007

 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): Cupixi Logística Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Leonel Antocheski - 

OAB:25760 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

3964-70.2018.811.0007 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100527 Nr: 2081-98.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Teodoro Pinto Filho

 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.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 110, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.113v.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO o cálculo de fl. 109 para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

16.279,56 (dezesseis mil, duzentos e setenta e nove reais com cinquenta 
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e seis centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados 

da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 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:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl.149, observando o endereço em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91658 Nr: 467-92.2011.811.0007

 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: Brasil Telecom S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Shiniti Shimada - 

OAB:13343/MS, Denner B. Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB-MT 

6.835, Isabelle Barros Ossuna - OAB:14545/MS, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MT

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

OAB:8930/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Acórdão (fls. 464/467) 

quanto à verba honorária, o qual confirmou a Sentença de fls. 413/418. 

Dessa forma, a parte exequente indica o valor atualizado do débito como 

sendo R$ 1.492,75 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais com 

setenta e cinco centavos).

DECIDO.

DEFIRO o início do procedimento de cumprimento de acórdão. 

RETIFIQUE-SE, pois junto ao sistema Apolo e à capa dos Autos.

Dessa forma, quanto à verba honorária, intime-se a parte executada, 

Brasil Telecom S/A, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Ainda, se certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o 

prazo do artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, 

a parte exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, 

mediando o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 2712-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição de Souza, Nilton Lopes Diniz, 

Percilio Cezário, Jose Maria da Silva, Valdir Lopes Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:20.342/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 56 e determino a habilitação do Defensor 

Público atuante junto a este Juízo, para que assista o executado Percílio 

Cesário. Dessa forma, intime-se pessoalmente o Defensor Público para 

manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 12 (doze) 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 3278-93.2009.811.0007

 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: GRAZIELLI SEMENSATI DE OLIVEIRA, Eliandra Maria 

Roveda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loti Oliveira & Cia Ltda, Antonio Lotti, Vicente 

Graciano de Lima

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução 

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

para determinar a EXCLUSÃO das Autoras Grazielli Semensati de Oliveira 

e Eliandra Maria Roveda dos quadros societários, da empresa requerida, 

Loti Oliveira & Cia Ltda, CNPJ n. 08.628.832/0001-69, tendo-se por termo 

final de sua participação social, o ano de 2009 (31 de dezembro de 

2009).Dessa forma, após o transito em julgado, a apuração de haveres em 

favor das Autoras será fixada em procedimento de liquidação de 

sentença, através de balanço especial, a ser realizado por perícia 

contábil, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil.Outrossim, nos termos 

do §2º do artigo 1.031 do Código Civil e considerando o disposto na 

cláusula decima primeira do ato constitutivo da empresa requerida (fl. 21), 

o pagamento dos haveres às Autoras, em razão de sua participação 

social, será feito em uma entrada, no valor relativo a 30% (trinta por cento) 

desse quantum e o valor restantes em 10 (dez) parcelas iguais e 

sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC e juros den mora de 1% 

(um por cento) ao mes, a partir da citação, sendo a entrada no prazo de 

30 (trinta) dias, após a fixação deste quantum e as demais a cada 30 

(trinta) dias, a contar do vencimento da primeira....

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 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

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 329/330. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente José Roberto 

Alvim e executado, Açofer Industria e Comércio Ltda, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

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, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122615 Nr: 962-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a inclusão do advogado subscrito à fl.105 junto à capa dos autos 

e ao sistema Apolo.

Outrossim, suspendo o feito em razão da audiência conciliatória designada 

nos autos em apenso.

 Realizada a audiência, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119627 Nr: 7233-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naíde Rodrigues Cides

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 123, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.127.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO o cálculo de fl. 112 para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

28.836,81 (vinte e oito mil, oitocentos e seis reais com oitenta e um 

centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados 

da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130389 Nr: 5362-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos. Em conformidade com a decisão de fl. 72, intime-se a parte 

executada para que se manifeste sobre o documento juntado à fl. 76, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, poderá se manifestar sobre o 

valor objeto de execução nos presentes autos (verba honorária), 

inclusive, indicando o valor devido. Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114981 Nr: 3389-04.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrea Campos Magalhães Farias

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

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

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

acerca do laudo encartado às fls.137/142 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125764 Nr: 2850-04.2015.811.0007

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sheila Cristiani de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

do patrono do autor, no valor de 10% do valor da causa, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Determino a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do banco Autor, quanto aos valores sob depósito 

judicial (fls. 39 e 76), conforme dados bancários de fl. 100.Após o trânsito 

em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136814 Nr: 1303-89.2016.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milan leilões - Ronaldo Milan, Ford motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, MARCELO MOREL GIRALDES - OAB:184152/SP

 Vistos.

Considerando-se a impugnação da segunda requerida à proposta de 

honorários periciais (fls. 246/248), determino a intimação da empresa 

nomeada para a realização da perícia, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, autorizando vistas dos autos às pessoas indicadas à fl. 

249v.

Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos para fixação 

da verba honorária.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 10637 Nr: 208-49.2001.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gerônimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros de fl. 115, nos 

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

Executada.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exeqüente à fl.118.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

certifique-se e voltem-me conclusos.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 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. Inicialmente, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já 

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. DEFIRO ainda o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado à fl. 78v. 

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e 

RENAJUD, com escopo de obter a última declaração de imposto de renda e 

veículos registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo. Ainda, destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja 

resposta será anexada aos autos . Em sendo encontrados bens e/ou 

valores, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo e providenciando o necessário para a penhora, indicando, 

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

outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte executada para no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. O processo 

deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados sigilosos do 

executado, devendo a Secretaria promover as devidas retificações aos 

autos, inclusive perante o Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67766 Nr: 729-76.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agaé Transportes e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Carlinda -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida K. Caetano 

Vianna - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira Dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da(s) 

executada(s) até o valor indicado à fl.72.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 
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voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

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

OAB:332.099/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 Vistos.

Considerando que junto à exordial a parte embargante manifestou 

interesse na audiência de conciliação, DESIGNO audiência conciliatória 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 14h:00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122908 Nr: 1170-81.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonho Laser Embalagens Ltda-ME, Luiz Jorge, 

Jandira Nogueira Dias Jorge

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 28 v.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Decisão

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. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, intime-se a parte autora para juntar a referida carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o cumprimento do 

determinado acima, cumpra-se a decisão retro. Decorrido o prazo sem o 

devido cumprimento, conclusos. Alta Floresta, MT, 01 de agosto de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002733-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002733-88.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: FUNDACAO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1) Intime-se a parte autora para 

que EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência 

de endereço eletrônico da parte autora), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 2) 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 01 

de agosto de 2018 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. Tendo em vista o petitório retro, informando 

que a parte autora desistiu da ação, devolva-se a missiva com as baixas 

necessárias e as homenagens de estilo. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 01 

de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011122-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011122-11.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória ( fls. 149/151). Como é cediço, a jurisprudência 

pátria admite a homologação do acordo mesmo após a prolação da 

sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido: 

“ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. O 

juiz do processo é competente para homologar acordo firmado entre as 

partes, mesmo depois de proferida a sentença. Desta forma, deve ser 

respeitada a autonomia da vontade, pois podem as partes transacionar, 

mesmo que de forma diversa da sentença, descabendo falar em 

esgotamento da jurisdição.” (TJRS, 19ª Câmara Cível Agravo de 

Instrumento Nº 70006696264- 2005) Ante o exposto, HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes no Id nº 11248282 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e, efetuado o 

pagamento das custas processuais pendentes, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DE DEUS JUNIOR (REQUERENTE)

ELIZANDRA TATIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002967-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO EVERTON OLIVEIRA 

DE DEUS JUNIOR, ELIZANDRA TATIANE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos no ID n.º 

12321909, no qual a parte requer manifestação precisa quanto a 

destinação do produto defeituoso. É o necessário. DECIDO. O artigo 48 e 

49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. 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.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. Em análise 

percuciente dos autos, constato que os embargos de declaração 

interpostos pela parte requerida merecem ser conhecidos em razão da 

omissão no julgado. In casu, vejo que existe omissão na sentença, pois 

nela não houve apontamento preciso quanto à devolução do celular, e 

deste modo entendo que deve ser restituído à fabricante. Além disso, 

ressalta-se que não houve informação inequívoca do paradeiro do celular, 

uma vez que a parte autora afirmou não ter sido devolvida pela 

assistência técnica. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12321909 para suprir a omissão e 

determinar que o aparelho seja devolvido ao embargante/fabricante, 

devendo este fornecer os meios necessários. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário quando aos ofícios aos órgãos de proteção ao 

crédito, em decorrência da decisão anterior. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000047-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12891649, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou o que segue: “Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, a autora contratou os serviços em 

comento para seu trabalho, sendo presumido que o bloqueio da linha 

telefônica móvel lhe trouxe prejuízos de ordem moral, ante o 

desatendimento dos clientes. Portanto, resta evidente os incômodos 

sofridos pela parte autora, que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, 

não podendo ser encarado como mero aborrecimento. Conclui-se, pelo 

contexto probatório, que o procedimento de cancelamento da linha 

decorreu de erro da empresa de telefonia na prestação do serviço, 

privando a consumidora do uso do telefone. Insta salientar que a conduta 

da requerida gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de 

extrema abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à 

atividade prestada, ficando privada do acesso a importante e 

imprescindível ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento e 

orientação de clientes.”. Tal fundamentação fora seguida de diversos 

entendimentos jurisprudenciais ratificando o entendimento adotado. Desta 

feita, não vislumbrando a irregularidade apontada pelo embargante, tenho 

que a sentença merece ser mantida. A irresignação da parte se dá quanto 

ao mérito da causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13033823, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000288-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA SAVEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração apresentados no ID 

14486980 , no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V HIDALGO BELIDO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO do executado, na pessoa 

de seu Representante Legal, para, manifestar-se sobre o pedido de 

levantamento de depósito formulado pela parte credora, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 1º do Provimento nº 68/2018 

do Conselho Nacional de Justiça. Alta Floresta, 1 de agosto de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-03.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA SILVA (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: 

8010407-03.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: LUCILENE DA SILVA Vistos. INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1002419-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ANA DAL ACQUA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (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: 

1002419-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN ANA DAL ACQUA 

NERY REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Intime-se a parte 

autora, bem como cite-se a parte requerida para comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada, advertindo-a de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 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: 1002495-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1002495-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da 

visibilidade dos documentos acostados nos Ids num. 14163316 nos termos 

do § 4° acima mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1002493-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002493-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da 

visibilidade dos documentos acostados nos Ids num. 14163118, nos 

termos do § 4° acima mencionado. Intime-se a requerente, ainda, para, no 

mesmo prazo acima assinalado, apresentar, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, documento pessoal legível. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1002484-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da 

visibilidade dos documentos acostados nos IDs num. 14151195, nos 

termos do § 4° acima mencionado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 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: 1002518-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA (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: 

1002518-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte 

autora, bem como cite-se a parte requerida para comparecer à audiência 

de conciliação designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao 

ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 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: 1001192-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001192-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES 

ZEFERINO LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, em consonância 

com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Analisando detidamente o 

presente feito, verifica-se a que sessão de conciliação fora realizada em 

07/06/2018 (ID nº. 13563424), enquanto a contestação fora apresentada 

aos 13/06/2018 (ID nº. 13636699). Em que pese a certidão de 

indisponibilidade do sistema encartada pelo requerido (ID nº. 13636871), 

essa atesta que o período de indisponibilidade perdurou das 00:00:00 

horas às 12:21:53 do dia 12/06/2018, e portanto, poderia ter sido 

apresentada na data correta. A certidão de ID nº. 14198743 apontou a 

intempestividade da referida peça. Com efeito, o Enunciado 4 dos Juízes 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso estabelece que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de revelia. Ainda, é certo que os 

Enunciados do FONAJE dispõem: ENUNCIADO 13 – Nos Juizados 

Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação 

ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da 

intimação. ENUNCIADO 165 - Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua. Intempestiva a contestação, é 

considerada inexistente, sendo devida a decretação da revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC, que estabelece: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Desse modo, decreto a 

revelia da requerida. Via de consequência, o julgamento antecipado da lide 

é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. No mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente 

inserido pela ré em cadastro de inadimplente aos 19/10/2017, apontando 

débito de R$ 69,33 (sessenta e nove reais e trinta e três centavos), 

porquanto jamais manteve com ela qualquer relação jurídica. A relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o 

assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do 

risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo 

aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o 

dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor 

pelos acidentes de consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Julgado em 26/01/2016). Desse modo, e considerando o imbróglio 

apresentado, aplico a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII 

do art. 6º do CDC. O cerne da questão consiste em elucidar a legalidade 

ou não da negativação do nome do autor pela requerida, uma vez que este 

nega a existência de relação jurídica entre eles. Em que pese a revelia da 

demandada, verifica-se que a seu turno, esta defendeu a legalidade da 

negativação, afirmando que realmente houve abertura de cadastro e 

realização de compras parceladas, tendo instruído a contestação com a 

ficha cadastral, acompanhada de fotografia do cliente, cópia do RG e 

contrato de compra. Analisando referidos documentos resta evidenciada a 

ocorrência de fraude, haja vista a gritante divergência entre as 

assinaturas bem como fotografia do autor. Portanto, conclui-se que o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não 

contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo o banco se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 
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que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Sobre a comprovação dos morais em decorrência 

de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO 

CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...). 

(Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da súmula 385 do STJ, porquanto consoante 

demonstra o extrato incluso emitido pelo juízo, inexiste outra inscrição em 

nome do autor. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 
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autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia 

da requerida e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 

69,33 (sessenta e nove reais e trinta e três centavos), objeto da inscrição 

em cadastro de inadimplentes; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(19/10/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010405-33.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANE FRANCIELE DE MELO (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: 

8010405-33.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: ADAIANE FRANCIELE DE MELO Vistos. INTIME-SE o credor 

para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do executado, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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: 

1001213-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA Vistos. INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-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: 

8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TIAGO DE OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Retifique-se o 

polo ativo da ação a fim de constar como credores Manoel da Silva Costa 

e Silvanira de Olivera Costa, em razão do óbito comprovado do exequente. 

INTIMEM-SE os credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre as petições apresentadas pelo executado nos Ids nº 12321316 e nº 

12321460. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 01 de 

agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000914-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ERICA DE OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade 

de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora que contratou internet 

móvel com a ré, contudo, em junho de 2016 solicitou o cancelamento dos 

serviços. Entretanto, teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente, em razão de dívida vencida após o cancelamento, no importe 

de R$ 184,52 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 

correspondente ao contrato número 0005099351959243, cuja inscrição 

ocorreu aos 20/05/2017. Por outro lado, a ré aduz que “A negativação da 

cliente é referente à fatura que se encontra em aberto da data 11/2016 e 

12/2016 no valor de R$ 184,52 que é referente ao terminal móvel 66 

984625182 que é vinculado ao contrato 5099351959243 sob conta fatura 

2895551682 e possui o plano Oi Internet Móvel 5GB que foi ativado na 

data 07/03/2016 sob protocolo 1-68946005133 no endereço: MACEDONIA 

53, BOM PASTOR e foi cancelado na data 17/04/2017 sob protocolo 

1-80051860500 por motivo de inadimplência”. Instruiu a contestação com 

tela sistêmica a fim de comprovar o alegado. Impende anotar que o uso de 

tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 
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desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, vale anotar que a dívida 

objeto da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente aponta 

como data de vencimento o dia 17/11/2016, enquanto a ré afirma que a 

negativação corresponde às faturas vencidas em novembro e dezembro, 

portanto, em período posterior ao apontado na negativação. Nessa senda, 

verifica-se que as faturas apresentadas não correspondem ao valor da 

negativação, bem como que, não estão acompanhadas de contrato para 

tal período, não comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor 

em cadastro de inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 12539518. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12526078 verifica-se a 

inexistência de inscrições anteriores. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da parte 

autora ao pagamento da dívida, porquanto não comprovada a legalidade 

da cobrança, e em litigância de má-fé, uma vez que parcialmente 

procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 184,52 (cento e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) objeto da inscrição em 

cadastro de inadimplente (ID nº. 12526078); b) CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(20/05/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Via de consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002484-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da 

visibilidade dos documentos acostados nos IDs num. 14151195, nos 

termos do § 4° acima mencionado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011079-74.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SITE ALTA FLORESTA ATENTA (EXECUTADO)

JOSE APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011079-74.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIVALDO FONSECA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: JOSE APARECIDO DA SILVA, SITE ALTA 

FLORESTA ATENTA 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: 1001313-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001313-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte autora para 

emendar a petição inicial, especificamente para organizar os documentos 

que instruem a inicial, nos termos da Resolução n° 04/2016-TP, referida 

parte quedou inerte. Oportuno destacar que o artigo 13-A da Resolução n° 

04/2016 do Tribunal Pleno do TJMT preconiza o seguinte: “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.” (Grifei) Assim, diante da falta de cumprimento da 

determinação contida no despacho lançado no ID nº 13210732, conforme 

certidão de ID nº 13691098, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 13-A, 

§3º da Resolução n° 04/2016-TP e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Cancele-se 

a audiência de conciliação designada automaticamente no sistema 

informatizado. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010615-84.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010615-84.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA STORMOVSKI 

FERREIRA DUTRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento (Id nº 13926401). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da parte credora. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

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

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

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

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

Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001958-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DA SILVA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Em 

observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente 

os da simplicidade e informalidade, e os da economia processual e 

celeridade, DEFIRO o pleito de parcelamento formulado pela parte 

executada no ID nº 13294777, ante a expressa concordância do 

exequente (ID n° 14300698). Assim, intime-se a parte executada para 

continuar o pagamento das parcelas diretamente na conta bancária da 

advogada do exequente, indicada no Id nº 14300698. 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 dos valores já depositados, 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 dos valores depositados judicialmente em 

favor da advogada da parte credora, DESDE QUE possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber, observando os dados 

bancários fornecidos no Id nº 14300698. Após a expedição de alvará, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JESUS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001400-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEL JESUS DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Noticiado nos autos o 

depósito judicial do valor da condenação (ID nº 13263669), a parte autora 

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

para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 13511177. 

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 48 horas. 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. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000125-54.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 14096548) 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 14340914. 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 48 horas. 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, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010847-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ESTEVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010847-62.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO ESTEVES DE LIMA 

EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON Vistos. 

Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o 

valor depositado, bem como requereu o levantamento (Id nº 14416849). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

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

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000604-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000604-47.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WAGNER SILVEIRA FAGUNDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora 

concorda com o valor depositado, bem como requereu o levantamento. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

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

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-19.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (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)

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: 

1002617-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELA MARIA DALLA 

COSTA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação e requer a liberação do valor à credora 

(petição ID nº 14267867). Na sequência, a autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta na petição ID nº 14367726. Considerando que a 

executada concordou expressamente com a expedição de alvará de 

levantamento de valor em favor da credora, EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em prol 

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. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do executado, para, em cinco dias, 

efetuar o pagamento do montante remanescente do débito, indicado pelo 

credor no evento nº 13709561.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida (evento nº 12739427) e a parte credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer 

a intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº 13709561. Assim, INTIME-SE o executado para, em 

cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito, 

indicado pelo credor no evento nº 13709561, bem como para manifestar, 

em 48 horas, sobre o pedido de levantamento de valor formulado pelo 

credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso de anuência do executado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

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

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

comunicação a parte credora acerca da liberação de valor em prol de sua 

advogada, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002617-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELA MARIA DALLA 

COSTA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação e requer a liberação do valor à credora 

(petição ID nº 14267867). Na sequência, a autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta na petição ID nº 14367726. Considerando que a 

executada concordou expressamente com a expedição de alvará de 

levantamento de valor em favor da credora, EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em prol 

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. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000047-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Informado nos autos pela 

instituição financeira o depósito da condenação (ID nº 14425773), a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

14494032. 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 48 horas. 

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. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-74.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIORAVANTE BUOSI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 13102936, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001404-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001404-75.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA 

FILHO EXECUTADO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. 

Proceda-se a inversão dos polos da ação. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, 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, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-22.2016.8.11.0007

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:

VANDERLEI JOSE DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001177-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

VANDERLEI JOSE DE MELO Vistos. Primeiramente, INTIME-SE a credora 

para apresentar o cálculo do débito executado. Após a apresentação do 

cálculo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA MERGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000984-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SILVANI APARECIDA MERGEN 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID nº. 14278070. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

1002725-14.2018.8.11.0007 REQUERENTE: REGIANE DE LIMA DA SILVA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA 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 
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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 – 

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 

primeira 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). CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. Proceda-se a 

Secretaria de Vara, a inclusão do CNPJ da requerida ALGAR 

TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A, conforme requerido pelo autor no ID 

nº 14462343. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (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: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida (evento nº 12739427) e a parte credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer 

a intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº 13709561. Assim, INTIME-SE o executado para, em 

cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito, 

indicado pelo credor no evento nº 13709561, bem como para manifestar, 

em 48 horas, sobre o pedido de levantamento de valor formulado pelo 

credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso de anuência do executado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

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

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

comunicação a parte credora acerca da liberação de valor em prol de sua 

advogada, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

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: 

1001958-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DA SILVA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Em 

observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente 

os da simplicidade e informalidade, e os da economia processual e 

celeridade, DEFIRO o pleito de parcelamento formulado pela parte 

executada no ID nº 13294777, ante a expressa concordância do 

exequente (ID n° 14300698). Assim, intime-se a parte executada para 

continuar o pagamento das parcelas diretamente na conta bancária da 

advogada do exequente, indicada no Id nº 14300698. 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 dos valores já depositados, 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 dos valores depositados judicialmente em 

favor da advogada da parte credora, DESDE QUE possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber, observando os dados 

bancários fornecidos no Id nº 14300698. Após a expedição de alvará, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JESUS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001400-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEL JESUS DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Noticiado nos autos o 

depósito judicial do valor da condenação (ID nº 13263669), a parte autora 

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

para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 13511177. 

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 48 horas. Em 
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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. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

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: 

1000125-54.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 14096548) 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 14340914. 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 48 horas. 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, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000047-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Informado nos autos pela 

instituição financeira o depósito da condenação (ID nº 14425773), a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

14494032. 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 48 horas. 

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. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1002094-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pela autora (recorrente), 

pois não está demonstrado que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

sendo que, o recorrente não constou em sua qualificação sua profissão 

ou fonte de renda e, por outro lado, constituiu advogado particular no 

processo. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA MERGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000984-07.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SILVANI APARECIDA MERGEN 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID nº. 14278070. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 
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Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1000824-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR 

PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Indefiro o pedido de 

justiça gratuita apresentado pela autora (recorrente), pois não está 

demonstrado que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, e, por outro 

lado, os indícios decorrentes de sua situação socioeconômica indicam a 

possibilidade de pagar as custas, sobretudo porque a autora afirmou na 

peça inaugural exercer profissão de dentista, constituiu advogado 

particular no processo, bem como, seu extrato de imposto de renda 

demonstram a capacidade econômica para pagamento das custas. 

Intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PALMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (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: 

1000311-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAISA PALMA DA SILVA 

REQUERIDO: CIELO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES BAUMGARTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000411-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CHARLES BAUMGARTEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001454-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CARBULIAO DA MOTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 

1001454-38.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LOURDES CARBULIAO DA 

MOTA EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Efetuada a penhora eletrônica 

do valor objeto de execução, a parte executada não apresentou embargos 

à execução, ao revés, pugna pela extinção da ação (evento nº. 

14388072). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Prov. Nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte credora, 

observando os dados bancários indicados no Id nº 14478230. Caso haja 

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

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

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

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000604-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000604-47.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WAGNER SILVEIRA FAGUNDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora 

concorda com o valor depositado, bem como requereu o levantamento. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 
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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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

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

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010847-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ESTEVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (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: 

8010847-62.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO ESTEVES DE LIMA 

EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON Vistos. 

Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o 

valor depositado, bem como requereu o levantamento (Id nº 14416849). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

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

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010615-84.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 

8010615-84.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA STORMOVSKI 

FERREIRA DUTRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento (Id nº 13926401). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

(Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da parte credora. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

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

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

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

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

Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011337-21.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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: 

8011337-21.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo eletrônico 

verifico que os embargos à execução foram julgados improcedentes e 

decorreu o prazo sem interposição de recurso (certidão Id nº 12816191). 

A parte credora requer a liberação do valor depositado em Juízo pelo 

devedor e informa a conta para transferência do valor, conforme consta 

no evento nº. 14346304. Ante o exposto, converto o depósito judicial em 

pagamento e JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

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

Nº 68/2018-CNJ|), expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152595 Nr: 2331-58.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marques, Pablo Diomazio Lustosa, 

Albenoan Figueiredo Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Campos - OAB:13.142/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO MARQUES, Cpf: 33297746904, 

Rg: 1792883, Filiação: Maria Josepha e João Marques Sobrinho, data de 

nascimento: 24/01/1956, brasileiro(a), natural de São João do Caiua-PR, 

viuvo(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO 

E NÃO SABIDO ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, 

ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO PARA QUE MANIFESTE-SE SE DESEJA 

OU NÃO RECORRER DA SENTENÇA..

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n °  2 3 3 1 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 7 . 

Código:152595Ação:TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES PREVISTO NO 

ECAAutor:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSORéus:PAULO MARQUESPABLO DIOMAZIO LUSTOSAALBENOAN 

FIGUEIREDO FONSECAVítimas:A SOCIEDADES E N T E N Ç AVISTOS 

ETC.1.Cuida-se de ação penal por TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES 

CONEXOS promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de PAULO MARQUES, PABLO DIOMAZIO LUSTOSA e 

ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA, devidamente qualificados nos autos, 

todos pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c inciso VI, 

do artigo 40, todos da Lei 11.343/06, e artigo 244-B, caput, da Lei 

8.069/90, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.2.Consta, na denúncia 

que Paulo e Albenoan utilizando-se de uma motocicleta de propriedade do 

segundo, entraram com um colchão violado contendo em seu interior 

substância conhecida como maconha (05 pacotes), que os denunciados 

associaram-se para fins de traficância de drogas. Desta, extrai-se que os 

denunciados associaram juntamente com Palblo e o menor Wellington, e 

adentraram, transportaram, traziam consigo com a finalidade de fornecer e 

entregar drogas com o colchão na cadeia pública de Alta Floresta/MT, tudo 

em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 3.Auto de 

apreensão fls. 48/50.4.Nota fiscal de compra de colchão fls. 51/52.5.Carta 

apreendida na residência do menor WNA fls. 53.6.Exames de corpo de 

delito fls. 54/56 e 79/83.7.Alvará de soltura de Paulo Marques e Pablo 

Diomázio Lustosa, fls. 69.8.Notificação dos denunciados fls. 

114.9.Resposta à acusação fls. 115/116 e 119.10.Recebimento da 

denúncia fls. 120.11.Decreto de revelia do réu Paulo Marques fls. 

133.12.Encerramento da instrução fls. 148.13.Laudo pericial em aparelho 

de telefonia, fls. 155/164.14.Laudo pericial definitivo para substância 

entorpecente, fls. 166/169.15.Relatório técnico do material colhido dos 

aparelhos de telefonia, fls. 188/202.16.A instrução ocorreu nos termos da 

legislação de regência conforme se infere dos autos.17.As Alegações 

Finais foram apresentadas por intermédio de memoriais às fls. 204/226 

pela acusação e às fls. 238/261.18.É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. (...) II – PAULO MARQUES 110. Caracterizado o 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e CONEXOS, passo, com fulcro nos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. 111. Destarte atento 

ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a 

ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo 

lançadas. Desta forma, considerando que o réu PAULO MARQUES, à 

época dos fatos possuía plena consciência de sua atitude e de que 

estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, 

sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o 

comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se 

elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa 

significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta 

poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse 

atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra 

forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância 

entorpecente. Ademais, possui péssimos antecedentes, com várias 

incursões. No que tange à suas condutas sociais revelaram-se para a 

prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é 

voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fácil em 

detrimento de bens maiores. As consequências do crime são graves, pois 

apresenta grandes danos a toda a coletividade, considerando que jovem e 

pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática 

envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em 

sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são 

pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data o réu vem 

praticando a traficâncias de forma extensiva, contínua, permanente e 

duradoura, provocando um verdadeiro pavor social a pais, parentes e 

amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético 

por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, 

ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, 

revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que 

menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, 

repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos. - Do Delito 

de Tráfico Ilícito de Entorpecentes: 112. Considerando as circunstâncias 

judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no artigo 

42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena 

base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 08 (oito) 

anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, pelo crime de tráfico ilícito 

de entorpecentes. 113. Na segunda fase da aplicação da pena, informo 

que não há agravantes nem mesmo atenuantes a indiciar sobre a pena. 

Isso, pois, a atenuante de confissão, da mesma forma que qualquer prova 

produzida na fase inquisitorial, só poderá ser aplicada se ratificadas na 

fase judicial, o que não ocorreu no caso em apreço, ao passo que fora 

reconhecido a revelia do réu, conforme se depreende dos autos. 114. 

Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.°, do 

artigo 33, da Lei n.° 11.343/06 em face das circunstância judiciais acima 

expostas. 115. Na terceira fase, milita em desfavor do acusado a causa 

de aumento de pena prevista nas letras do inciso III, do artigo 40, da Lei n.° 

11.343/06, diante disso elevo a pena em 1/4 (um quarto), em face das 

circunstância judiciais acima expostas, o que passa a totalizar 10 (dez) 

anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes. 116. Quanto a tese de redução da pena ante a suposta 

colaboração voluntária do réu com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e 

na recuperação total ou parcial do produto do crime, entendo que a mesma 

não comporta guarida, primeiro porque o réu é revel, logo, o argumento da 

colaboração na instrução processual perde eficácia ante a própria revelia 

do réu. No que diz respeito à colaboração na investigação criminal, esta 

também não comporta abrigo, haja vista que o réu não logrou êxito em 

apontar claramente os co-autores ou mesmo em especificar o modus 

operandi. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes. 117. O único regime que se amolda ao 

tráfico e conexo é o INICIALMENTE FECHADO, por expressa disposição da 

Lei dos Crimes Hediondos, não fazendo o réu jus a benefícios legais. - Do 

delito de Associação para o Tráfico: 118. Considerando as circunstâncias 

judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e levando em conta 

os aspectos inerentes ao crime do artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe 

são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e 

notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do 

mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multa, pelo crime de associação para o tráfico. 119. Na 

segunda fase da aplicação da pena, informo que não há agravantes nem 

mesmo atenuantes a indiciar sobre a pena. Isso, pois, a atenuante de 

confissão, da mesma forma que qualquer prova produzida na fase 

inquisitorial, só poderá ser aplicada se ratificadas na fase judicial, o que 

não ocorreu no caso em apreço, ao passo que fora reconhecido a revelia 

do réu, conforme se depreende dos autos. 120. Outrossim, deixo de 

aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.°, do artigo 33, da Lei n.° 

11.343/06 em face das circunstância judiciais acima expostas. 121. Na 

terceira fase, milita em desfavor do acusado a causa de aumento de pena 

de pena prevista nas letras do inciso III, do artigo 40, da Lei n.° 11.343/06, 

diante disso elevo a pena em 1/4 (um quarto), em face das circunstância 

judiciais acima expostas, o que passa a totalizar 07 (sete) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pelo 

crime de associação para o tráfico. 122. Quanto a tese de redução da 

pena ante a suposta colaboração voluntária do réu com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou 

partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, 

entendo que a mesma não comporta guarida, primeiro porque o réu é 

revel, logo, o argumento da colaboração na instrução processual perde 

eficácia ante a própria revelia do réu. No que diz respeito à colaboração 

na investigação criminal, esta também não comporta abrigo, haja vista que 

o réu não logrou êxito em apontar claramente os co-autores ou mesmo em 

especificar o modus operandi. 123.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena imposta pelo crime de associação para tráfico ilícito de 

entorpecentes. 124. O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o 

INICIALMENTE FECHADO, por expressa disposição da Lei dos Crimes 

Hediondos, não fazendo o réu jus a benefícios legais. - Do Delito de 

Corrupção de Menores: 125. Considerando as circunstâncias judiciais 

(artigo 59, do Código Penal) acima expostas e levando em conta os 

aspectos inerentes ao crime do artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90, que lhe 

são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e 

notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do 

mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão, pelo crime 

posse de corrupção de menores. 126. Na segunda fase da aplicação da 
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pena, informo que não há agravantes nem mesmo atenuantes a indiciar 

sobre a pena. Isso, pois, a atenuante de confissão, da mesma forma que 

qualquer prova produzida na fase inquisitorial, só poderá ser aplicada se 

ratificadas na fase judicial, o que não ocorreu no caso em apreço, ao 

passo que fora reconhecido a revelia do réu, conforme se depreende dos 

autos. 127. Na terceira fase não há causas de aumento nem de diminuição 

de pena a ser consideradas. 128. Desta forma, TORNO DEFINITIVAS as 

penas pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de 

arma de fogo de uso permitido. 129. Considerando a natureza dos delitos 

e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO 

MATERIAL, hei por bem aplicar as penas privativas de liberdade 

cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar 20 (vinte) anos e 06 (seis) 

mês de RECLUSÃO e 1.750 (um mil, setecentos e cinquenta) dias multa, 

que a TORNO DEFINITIVA a ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME 

FECHADO, pois vem a ser este o único regime que se amolda ao tráfico e 

conexos ao que se depreende da ilação do § 3.°, do artigo 33, do Código 

Penal, e face à expressa disposição da Lei dos crimes hediondos, não 

fazendo o réu jus a benefícios legais. 130. CONCEDO ao réu o apelo em 

liberdade. 131. Fixo o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido 

nas letras do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário 

mínimo vigente. (...)" Roger Augusto Bim Donega. Jiuz de Direito."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 30 de julho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 1660-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Santos, Cleiton Xavier Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Processo n.º 1660-69.2016.811.0007

Código: 137525

5ª Vara

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

INTIME-SE a defesa para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA LOPES MARCELINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE KURTZ (REQUERIDO)

JOAO BATISTA ADOLFO DE FREITAS (REQUERIDO)

GERSON ANTONIO DE BARROS (REQUERIDO)

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

NADYNNE KURTZ BARROSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000406-10.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: PRISCILLA LOPES MARCELINO DE BARROS REQUERIDO: 

GERSON ANTONIO DE BARROS, R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME, 

JOAO BATISTA ADOLFO DE FREITAS, KARINE KURTZ, NADYNNE KURTZ 

BARROSO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de liminar de busca e apreensão 

proposta por Priscila Lopes Marcelino de Barros em face de Gerson 

Antônio Barros, R.C. dos Santos de Freitas-ME, João Batista Adolfo 

Freitas, Karine Kurtz e Nadynne Kurtz Barroso, na qual pretende a 

requerente, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo 

Ford Fiesta Sedan, Placa nº NPJ 0833, Renavam 00202630404, 

ano/modelo 2010. Alega, em síntese, que em a requerente era casada com 

o requerido Gerson, sendo que na constância do casamento adquiriram 

um veículo Ford Fiesta Sedan, mediante financiamento de R$ 15.231,50 

com o Banco Bradesco Financiamento S/A, cujo pagamento se daria em 

48 parcelas de R$ 549,90, com a primeira a vencer em 18/04/2015 e a 

última em 18/03/2019, feito em nome da requerente. Em virtude do divórcio 

do casal, o veículo permaneceu com o requerido Gerson, assim como a 

responsabilidade do pagamento do financiamento com o Banco Bradesco 

Financiamento S/A, eis que realizaram acordo em 10/06/2015, todavia, o 

veículo e as dívidas permaneceram em nome da requerente. Ocorre que, o 

requerido Gerson mesmo sem ter transferido o veículo para o seu nome, 

pois a autorização de transferência permaneceu em poder da requerente, 

vendeu o carro ao requerido João Batista, um dos proprietários da 

empresa Nei Automóveis. Na sequência, João Batista vendeu o carro para 

a requerida Karine, a qual entregou – sem que a requerente saiba a que 

título – o veículo para sua irmã, ora requerida Nadynne, sendo que a 

mesma está utilizando o veículo no município de Cuiabá/MT, onde é 

domiciliada. A inicial veio instruída com os documentos necessários. A 

inicial foi recebida, momento em que a antecipação de tutela foi indeferida, 

quanto à busca e apreensão, todavia, foi deferida quanto a realização da 

transferência do veículo e da dívida junto ao Detran do Estado de Mato 

Grosso, bem como da dívida junto ao Banco Bradesco S/A/ para os 

requeridos (Id 4859729). Em audiência de conciliação, diante da ausência 

de citação de duas requeridas, o ato foi redesignado (Id8056453). Aberta 

a nova sessão de conciliação, que restou parcialmente frutífera, nos 

seguintes termos (Id8681202): a) As partes acordaram que, em um prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da data desta audiência, os requeridos 

João Batista Adolfo de Freitas e Karine Kurtz se comprometem a realizar a 

quitação e/ou transferência do financiamento, bem como a transferência 

do veículo junto ao DETRAN, retirando-o do nome da autora, tudo no prazo 

assinalado. b) A autora por sua vez se compromete a autorizar e a 

entregar o documento de transferência (DUT) para os requeridos, assim 

que os mesmo regularizarem a situação do financiamento (mediante 

quitação ou transferência). Destaque-se, por fim, que o acordo realizado 

em audiência de conciliação cinge-se a obrigação de fazer descrita na 

inicial, não pondo fim à pretensão de reparação por danos morais 

pleiteada, razão pela qual a autora pugna pela continuação do processo 

em relação a tal pedido. Em decisão de Id8681738 foi determinada a 

suspensão do presente feito, para a efetiva comprovação do acordo 

realizado entre as partes. A autora informou que o requerido cumpriu 

parcialmente com o acordo, pugnando por nova dilação de prazo, visto 

que o Detran encontrava-se em greve (Id10112428). Na sequência, 

informou que o requerido transferiu o veículo conforme acordo 

(Id10926767). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, diante do acordo 

parcial realizado em audiência de Id8681202, em que as partes acordaram 

que, em um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data desta 

audiência, os requeridos João Batista Adolfo de Freitas e Karine Kurtz se 

comprometeram a realizar a quitação e/ou transferência do financiamento, 

bem como a transferência do veículo junto ao DETRAN, retirando-o do 

nome da autora, tudo no prazo assinalado, bem como, a autora por sua 

vez se compromete a autorizar e a entregar o documento de transferência 

(DUT) para os requeridos, assim que os mesmo regularizarem a situação 

do financiamento (mediante quitação ou transferência). Assim, verifica-se 

dos autos que o acordo entabulado entre as partes foi devidamente 

cumprido, conforme se comprova nos Id´s10112428 e 10926767. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil, em 

relação a transferência do financiamento, a transferência do veículo e 

resolução da situação do veículo junto ao Detran/MT. Por ora, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

De outro norte, quanto ao pedido de condenação dos requeridos ao 

pagamento de danos morais, verifico que não houve certificação nos 

autos quanto ao prazo de contestação dos requeridos. Motivo pelo qual, 

DETERMINO que seja certificado nos autos acerca do prazo contestatório 

e, após, dê-se vista dos autos à parte Autora para, em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito. Na sequência, tornem-me conclusos 

para sentença quanto ao dano moral, visto que o feito foi sentenciado em 

relação das demais situações do processo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

02 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002634-21.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Recebo a inicial. 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. Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, posto que embora tenham os benefícios 

previdenciários natureza alimentar, verifico não haver subsunção do 

presente caso aos requisitos descritos no artigo 305 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que eventual pedido de tutela 

antecipatória poderá ser acolhido, preenchidos os requisitos legais, em 

momento posterior do procedimento (após a contestação, no despacho 

saneador ou até após a sentença). Cite-se o requerido para, no prazo 

legal, responder a presente ação. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista que pela natureza da demanda a autarquia 

está impedida de transigir com dinheiro público. Consigne-se que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora. Caso sejam arguidas preliminares ou 

juntados documentos pela parte ré, intime-se a parte autora para 

manifestar, em 10 (dez) dias. Por fim, recomendo que, com exceção da 

intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo a 

cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Federal do Estado 

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001964-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO LOT NETTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001964-17.2017.8.11.0007 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

FLORINDO LOT NETTO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 10897061, bem 

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

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de agosto 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002623-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002623-26.2017.8.11.0007 MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001171-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES DAS PARTES, PARA CIÊNCIA ACERCA 

DO TERMO DE GUARDA EXPEDIDO NOS AUTOS (ID 14446148).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001743-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001743-34.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: LOIDE PAIVA SUASSUNA EXECUTADO: ANTONIO BEZERRA 

DE ARAUJO Vistos. Trata-se de ação nominada de “Cumprimento de Título 

Judicial” ajuizada por LOIDE PAIVA SUASSUNA em face de ANTÔNIO 

BEZERRA DE ARAÚJO, todos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, o Executado instruiu os autos com comprovante de 

pagamento do débito executado, nestes termos, intimou-se a Exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse nos autos acerca 

dos documentos encartados, todavia, a mesma, mesmo cientificada da 

presunção de pagamento, permaneceu inerte. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Tendo em vista a 

inércia da Exequente, entendo que a parte devedora satisfez a obrigação, 

logo, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais 

gravames. Sem honorários advocatícios e custas processuais. Após o 

trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA KIYOKAWA DA SILVA (EXECUTADO)

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000115-73.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 
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artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito no 

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

Floresta, 1 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137105 Nr: 1462-32.2016.811.0007

 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: Milton Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Evangelista, Itamar de 

Oliveira Evangelista, Joselaine Aparecida dos Santos, Poliana Borges de 

Oliveira, Ademar de Oliveira Evangelista, Vanilda Santos Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Indefiro a contradita, mantenho a qualidade de testemunha da Senhora 

Vera Lúcia, pois a alienação se deu para o autor no ano de 1987, não 

tendo ela interesse jurídico na demanda, sendo que o Defensor Público a 

questionou se ela “auxiliava” os adquirentes sobre questões 

possessórias, induzindo a mesma a responder que “sim”, quando fica 

claro em seu depoimento que ela apenas informava os adquirentes de 

eventual ocupação, pois mantem presença constante no bairro, visto que 

há ainda escrituras à serem outorgadas pelo Espólio de seus pais, que já 

receberam os valores da antiga venda, não havendo qualquer interesse 

jurídico por parte dela.

 Declaro encerrada a instrução processual. Abro o prazo de 15 (quinze) 

dias sucessivos para que as Partes apresentem alegações finais, a 

começar pelo autor, após à DPE, mediante remessa dos autos.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Sentença

PROCESSO Nº:4318-12.2015.811.0004(CÓD. 200875)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

encaminhado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra 

do Garças, visando averiguar possíveis irregularidades referentes a 

Matrícula n° 16.692(duplicidade). 2. Informa o Oficial Registrador que a 

primeira matrícula n.º 16.692(fls. 06), protege um título de propriedade de 

terras pastais e lavradias com superfície de 10.000 hectares, originário da 

transcrição n° 4.754(fls. 7), porém inexiste anotação acerca da 

transferência de área e abertura da matrícula ora analisada, estando 

subscrito "Vendeu toda área para José Alves Fernandes, v. reg. 7258, 

Livro 3-L). 3. Quanto a segunda matrícula n.º 16.692(fls.09), que se refere 

a um lote de terras situado na zona urbana da cidade de Água Boa e 

Comarca de Barra do Garças com área de 800 m², locado sob o n.º 05 da 

quadra 34, aberta em 21/12/1981, de propriedade da Cooperativa de 

Colonização 31 de março Ltda. 4. Afirma ser originária da matrícula n.º 

8.634(fls. 11), estando nela devidamente averbada a transferência da 

área para a matrícula n.º 16.692. 5. Informa ainda, que a matrícula em 

questão foi restaurada nos termos da decisão proferida nos Autos de 

Pedido de Providências n.º 97/06, em razão de ter sido extraviada das 

notas daquela serventia. 6. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

07/31. 7. Depois de solicitados, juntaram-se outros documentos aos autos 

(fls.50/5463/65 e 67/70) referentes ao arquivo de conhecimento das 

matrículas. 8. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 35/36) pelo 

bloqueio da matrícula n° 16.692 (fl. 006), referente ao imóvel com área de 

10.000 hectares. 9. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 10. 

É O REATÓRIO. DECIDO. 11. Diante das alegações apresentadas pelo 

interino é necessário que se faça a análise de toda cadeia dominial das 

matrículas individualmente, por conter supostas irregularidades, em razão 

dos indícios relatados pelo Sr. Registrador. 12. Matrícula nº 16.692 (área 

de 10.000 hectares). A matrícula nº 16.692 (fl. 06) refere-se a um título de 

propriedade de um lote de terras pastais e lavradias, com área de 10.000 

hectares, aberta em 21/12/1981, de propriedade primitiva de CLAUDEMIRA 

RIBEIRO. Consta ter origem registral na transcrição n° 4.754, porém 

originou-se primeiramente da transcrição n.º 7.528(fls.53) e nela não 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 16.692. Cabe ressaltar 

que toda a área desta transcrição foi transferida para a transcrição 

17.353, não possuindo correlação com a matrícula n.º 16.692. 13. A 

escritura registrada no R-1 confere(fls. 23). 14.Portanto, a cadeia dominial 

desta matrícula se encontra formalmente irregular. 15. Matrícula n° 

16.692(com área de 800 m²). A matrícula 16.692 (fls. 10) refere-se a um 

lote de terras situado na zona urbana da cidade Água Boa e Comarca de 

Barra do Garças , com área de 800 m², aberta em 21 de dezembro de 

1981, de propriedade primitiva da Cooperativa de Colonização 31 de março 

Ltda. Consta ter origem registral na matrícula n.º 8.634 e nela consta 

averbação de venda para a matrícula 16.692. 16. A escritura registrada no 

R-1 não consta nos autos, porém esta mesma matrícula já foi averiguada e 

restaurada conforme decisão proferida nos Autos de Pedido de 

Providências n.º 97/2016 DF. 17. Assim, denota-se que a cadeia dominial 

da matrícula nº 16.692, com área de 1.467 hectares, se encontra 

formalmente regular. 18. Ademais, consta na AV-02-16.692 a 

transferência da área de 800 m² conforme matrícula sob n° 7.153 do 

Cartório do 1º Ofício da cidade de Água Boa – MT, ficando a matrícula aqui 

nesta Comarca encerrada em 11.10.2013. DISPOSITIVO. 19. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, 

DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 20. Não obstante, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Segurança 

Jurídica, Legalidade, Unitariedade Matricial e Continuidade dos Registros 

Públicos, determino o bloqueio da Matrícula nº 16.692, com área de 10.000 

hectares, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que não poderá 

mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial. 21. 

Expeça-se mandado de notificação ao Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula nº 16.692 

com área de 10.000 ha, na forma determinada. 22. INTIMEM-SE, publicando 

esta decisão no DJE. 23. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 24. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 26 de junho de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:11045-21.2014.811.0004(CÓD. 191018)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, visando averiguar a regularidade da matrícula nº 48.395 - Livro 

02, com área de 8.000m², situado no município de Araguaiana-MT. 2. 

Informa o oficial registrador que consta no registro R01 dessa matrícula 

que sua abertura se deu por força do registro do Título de Propriedade 

expedido pela Prefeitura Municipal de Araguaiana sob o n° 1.665. 3. Aduz 

o oficial que, muito embora conste do arquivo de conhecimento da 

Serventia a cópia do citado título de propriedade e a respectiva guia de 

recolhimento do ITBI, consta também um Ofício de n° 176/2011, expedido 

em 12/07/2011, pelo chefe de Divisão de Tributos, Sr. DEUVANIR 

MOREIRA ALVES, informando que nos Livros da Prefeitura de 

Araguaiana/MT, não existe Título de Propriedade expedido em favor do Sr. 

VALCI OLIMPIO DA SILVA. 4. Por fim, informa que o lugar denominado de 

"Colônia de Pesca do Rio Araguaia" é, na verdade, de propriedade de 

APARECIDO JESUS ZANIBONI, sendo objeto de registro da Matrícula n° 

17.465, na qual não consta qualquer averbação de transmissão da área 

em favor do Município de Araguaiana/MT. 5. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 07/44. 6. Após solicitação, foram juntados diversos 

documentos às fls. 66, 68/69, 85, referentes ao arquivo de conhecimento 

da referida matrícula. 7. Instada a se manifestar, a representante do 

Ministério Público às fls. 71/72, pugnou pela manutenção do bloqueio da 

Matrícula nº 48.395 com área de 8.000m², nos moldes do art. 214, § 3º, da 

Lei nº. 6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada, a comprovação de eventual direito. 8. Às fls. 74/78, consta que 

todos os proprietários atuais e primitivos foram intimados a se manifestar, 

tendo transcorrido "em albis" o prazo para este fim. 9. Por fim, vieram os 

autos conclusos para decisão. 10. É O REATÓRIO. DECIDO. 11. Matrícula 

nº 48.395(fl. 14). A matrícula nº 48.395 refere-se a um lote de terras 
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situada no Município de Araguaiana - MT, Comarca de Barra do Garças - 

MT, locado sob n° 18, 19, 20 e 21, da quadra n° 42, com área de 8.000 m², 

no loteamento denominado "Colônia de Pesca do Rio Araguaia", aberta em 

12 de fevereiro de 2004, de propriedade primitiva da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAGUAIANA - MT. Consta ter origem na matrícula n° 

17.465. 12.Matrícula n° 17.465 (fls. 20/44). A matrícula n° 17.465 refere-se 

a uma área de terras com 6.285.790,74 m², situado na expansão do 

perímetro urbano deste Município e Comarca de Barra do Garças- MT, 

aberta em 15 de abril de 1982, de propriedade primitiva de GUSTAVO DE 

SOUZA EMPREENDIMENTOS IIMOBILIÁRIOS LTDA. Consta no processo de 

loteamento a venda dos lotes 18, 19, 20 e 21, da quadra 42, para a 

matrícula nº 48.395. 13. Ao analisar a matrícula nº 48.395 e toda a 

documentação acostada aos autos, constatam-se diversas 

irregularidades envolvendo a ilegitimidade do município de Araguaiana – 

MT em expedir título de propriedade em favor de VALCI OLÍMPIO DA 

SILVA, o que põe em risco a higidez dos negócios jurídicos e a própria 

segurança jurídica dos registros públicos, conforme será demonstrado a 

seguir. 14. Verifica-se que a matrícula n° 48.395, foi aberta em 12 de 

fevereiro de 2004, como sendo de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Araguaiana – MT, bem com que, conforme o R-01-48.395, foi transferido 

por meio do Título de Propriedade n° 1.665 à pessoa de VALCI OLÍMPIO DA 

SILVA. 15. Contudo, conforme se observa do ofício contido á fl. 08, o título 

de propriedade não foi devidamente confirmado pela Divisão de 

Fiscalização e Tributos daquele Município, o que indica que os documentos 

de fls. 09/13, podem se tratar de documentos falsos, confeccionados com 

o único objetivo de possibilitar a abertura da matrícula n° 48.395. 16. 

Corrobora com o fato supracitado o Ofício n° 429/2015, afirmando que o 

título 1.665 de 21 de outubro de 1998, não condiz com o livro de registro 

de Títulos de Propriedade deste Município, já que o título n° 1.665 fora 

expedido em nome de MAURO CESAR FERLETE, em 21 de outubro de 

1998. 17. Além do mais, a área denominada de "Colônia de Pesca do Rio 

Araguaia" é objeto de outra matrícula, qual seja, a matrícula n° 17.465, de 

propriedade de (terceira pessoa) GUSTAVO DE SOUZA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 18. Com efeito, consta do R-01 

da matrícula n° 17.465 que o referido imóvel foi dividido, gerando o 

loteamento denominado "Colônia de Pesca do Rio Araguaia", sendo que, 

embora conste a informação de venda dos lotes 18, 19, 20 e 21, da 

quadra 42 à pessoa de VALCI OLÍMPIO DA SILVA (fl. 38), inexiste 

qualquer escritura que comprove essa transação de venda e o Título 

apresentado na abertura da matrícula n.º 48.395 não condiz com os 

registros da Prefeitura Municipal de Araguaiana-MT. 19. Desse modo, 

pertencendo a área a pessoa de GUSTAVO DE SOUZA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, eventual transição de compra e 

venda deveria ter sido firmada entre essa pessoa e o Sr. Valci Olímpio da 

Silva, não sendo, portanto, legítima a aquisição da propriedade por meio de 

título expedido pelo Município de Araguaiana – MT. 20. Diante de tais 

constatações, na decisão de fls. 46/47, determinou-se cautelarmente o 

bloqueio da matrícula n° 48.395, a fim de evitar lesões de difícil reparação 

a terceiros de boa fé, o que foi devidamente cumprido conforme fl. 64. 21. 

Muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos 

proferida não corresponde a típico exercício da função judicial, posto que 

este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais 

prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 

22. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE. 23. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que 

assim disciplina:"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

24. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior. 25. Anoto ainda, 

que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos 

preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 26. 

Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:"Assim, 

observamos que não existe na nossa sistemática atual a possibilidade de 

cancelamento de direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja 

ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz 

Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a função 

fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se 

dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – 

Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 27. Tanto é assim que o § 

1º, do próprio artigo citado, determina que a nulidade somente será 

decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º, prevê que não será 

decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel. 28. Ante ao exposto, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 29. Esse bloqueio seria possível 

inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de 

pleno direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar 

danos irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 30. Nesse sentido, 

veja-se a ementa a seguir, in verbis:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE 

CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de 

imóvel se insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, 

do CPC, a fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de 

imóvel que possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 

146682/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 31. 

Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de 

bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 32. Assim, com fulcro no art. 51, inciso 

VI, do COJE, e art. 292 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta 

desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 33. 

Posto isso, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios 

da Legalidade, Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, 

DETERMINO QUE SE MANTENHA O BLOQUEIO da Matrícula nº 48.395, com 

área de 8.000 m², a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros 

de boa-fé, cientificando o registrador que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 34. 

Expeça-se Mandado de Notificação ao Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças, para que proceda a averbação do devido bloqueio determinado 

na presente Decisão. 35. Intime-se. Cumpra-se. 36. Publique-se a decisão 

no DJE. 37. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 04 

de junho de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163719 Nr: 5363-56.2012.811.0004

 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: Auto Mayra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane Nunes Gouveia Santos, Gervásio 

Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:MT/9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 390, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação das partes para apresentarem alegações finais no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47263 Nr: 3098-28.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Cristina Linhares Miranda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275360 Nr: 4322-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Karlota Silva de Souza, Tafaniel do 

Carmo Pegado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171528 Nr: 4260-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208249 Nr: 8462-29.2015.811.0004

 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: JVSG, Adjair Gomes dos Santos, Marcia Silva dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 378/380, por absoluta falta 

de amparo legal e, por consequência, MANTENHO a decisão objurdada 

(fls. 373/374), por seus próprios fundamentos.

2. CUMPRA-SE, integralmente, os itens "11" e "12", da decisão de fls. 

373/374.

3. Decorrido o prazo, sem a efetivação do depósito dos honorários 

periciais, CERTIFIQUE-SE e voltem-me concluso para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 1161-61.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbrava - Distribuidora de Bebidas Vale do 

Araguaia Ltda, Alencar Soares Filho, MARCIA VALOES SOARES, Mário 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 605, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte requerida para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 1065-12.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, LORI SCHEUER DE 

MOURA

 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: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 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 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239460 Nr: 15860-90.2016.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a parte requerida, na pessoa de seu procurador, 

fez carga dos autos em 05/07/2018, sendo que o prazo para alegações 

finais pertencia ao requerente, conforme decisão de fls. 129. Dessa 

forma, renovo o prazo de 10 dias para alegações finais para o requerente, 

a partir desta data, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277407 Nr: 5676-07.2018.811.0004

 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: Delmir Boneti Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 44 de 719



PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão 

somente para regularizar o procedimento, nos termos do art. 305 e ss. do 

CPC/2015.16.CITE-SE o Requerido para, querendo contestar a presente 

ação nos termos do que preceitua o art. 306 c/c art. 183, ambos do 

CPC/2015.17. Expeça-se o necessário.18.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204993 Nr: 6586-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLN, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:13.934/MT, Simone dos Santos Moreira Ferreira - OAB:MT 

19350

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259222 Nr: 12352-05.2017.811.0004

 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: Eliane Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos 

Materiais e Morais decorrentes do corte ilegal de energia elétrica c/c 

Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ELIANE FERREIRA MARQUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO.

2. O pedido de tutela de urgência foi deferido às fls. 36/38. Na ocasião, 

dentre outras medidas, determinou-se a suspensão da cobrança do valor 

apurado nas faturas relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de 

2017 (fls. 26/27 e 29/35) e, também, o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica à usuária (Autora), no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, devendo a Requerida se abster de interrompê-lo novamente, em 

razão do débito discutido nestes autos.

3. O feito foi saneado às fls. 144.

4. Devidamente intimada, a parte Requerida afirmou não ter interesse na 

produção de provas (fls. 145) e a parte Autora quedou-se inerte (fls. 

148).

5. Às fls. 149 a Demandante informa que a Requerida descumprindo a 

liminar deferida nos autos suspendeu o fornecimento de energia elétrica 

de sua unidade consumidora desde o dia 26.07.2018 e retirou o poste que 

ficava em frente a sua residência.

6. Diante de tais informações, INTIME-SE a parte Requerida, na pessoa de 

seu representante legal, para que CUMPRA, integralmente, a liminar de fls. 

36/38, mediante comprovação nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de aplicação da multa diária pelo descumprimento (fls. 

38), sem prejuízo de ulterior apuração de crime de desobediência.

7. Outrossim, verificando que as partes devidamente intimadas não 

demonstraram interesse na produção de outras provas, DOU por 

encerrada a instrução processual.

 8. INTIMEM-SE as partes desta decisão, com prazo de 05 (cinco) dias, em 

atenção ao princípio da lealdade processual.

9. Após voltem-me concluso para julgamento do feito.

10. Expeça-se o necessário.

11. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244006 Nr: 2069-20.2017.811.0004

 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: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja incluída a Sra. Alderina Gomes da Silva 

no polo passivo da lide.

2. Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 666-70.2004.811.0004

 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: Almir Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 666-70.2004.811.0004, 

Protocolo 41294, 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.: 183360 Nr: 4987-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Borges Custorio Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermina Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODSTON RAMOS 

MENDES DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

4987-02.2014.811.0004, Protocolo 183360, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280256 Nr: 7360-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o exequente, por meio de seu representante legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos as 

certidões dos instrumentos protestos por indicação correspondentes às 

notas fiscais encartadas, por serem imprescindíveis a esta execução, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177176 Nr: 11357-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Lopes da Silva

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

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

OAB:MT 13.179-B
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 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.187/194 e 247/253 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.: 98622 Nr: 3631-11.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugenio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 175. Proceda-se ao desentranhamento das CDAs 

nº 130954, 130957, 130961, 130962, 130967, 130968, 130971, 130972, 

130975, 130978, 130979, 130984, 130995 e 130998 e a respectiva 

entrega ao exequente.

 2. Intime-se o exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado do 

valor remanescente, nos termos do art. 798, I, alínea b, CPC/2015, no 

prazo de 15 dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242511 Nr: 1081-96.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Gomes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 55. Proceda-se ao desentranhamento das CDAs 

nº 181988 à 181990 e a respectiva entrega ao exequente.

 2. Intime-se o exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado do 

valor remanescente, nos termos do art. 798, I, alínea b, CPC/2015, no 

prazo de 15 dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270611 Nr: 1409-89.2018.811.0004

 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: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Rosita Mendonça Delatore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Petriz dos Santos - 

OAB:47139/GO, Jarbas Moreira Junior - OAB:26929/DF, Leonardo 

Oliveira Tonhá - OAB:47589/GO, Mariana Almeida e S. Staciarini - 

OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Encartado aos autos comprovante de recolhimento das verbas 

destinadas à diligência do Oficial de Justiça (fls 43v/44), PROCEDA-SE 

com a citação da requerida nos termos do disposto à fl. 36.

 2. Tendo em vista que a audiência designada para a data de 05 de Junho 

de 2018 restara infrutífera (fl. 41), DESIGNO nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Ademais, cumpra-se integralmente o disposto à fl. 36.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159550 Nr: 12560-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 (...) DEFIRO a produção de perícia topográfica, com a finalidade de se 

averiguar o excesso de área indicado à fl.82 diz respeito aos limites da 

matrícula 2.856 ou da que lhe é subjacente, número 26.089.17.Para tal 

mister, NOMEIO como perito o Engenheiro Agrimensor JOÃO JOSÉ DE 

MIRANDA NETO, cadastrado no Banco de Peritos do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, podendo ser encontrado na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, nº. 1.731, Centro Empresarial Paiaguás – Consil - 

Cuiabá-MT, telefones (65) 98113-2840 e e-mail: mirandaneto@gmail.com, 

ressaltando que a devedora ficará responsável pelo pagamento da 

remuneração do perito, nos termos do que dispõe o art. 95, do 

CPC/2015.18.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

CPC/2015).19.INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua 

proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).20.Em caso de resposta 

negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.21.No caso de 

aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, INTIMEM-SE a 

executada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores 

relativos aos honorários, sob pena de preclusão, já que requerente da 

prova (art.95, CPC/2015).22.Efetuado o depósito dos valores relativos aos 

honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.23.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.24.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.25.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278395 Nr: 6282-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Fernandes Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de WESLEY FERNANDO CORDEIRO.

2. Ao deferimento da liminar postulada pelo autor é necessária a 

constituição em mora do devedor, a qual pode se dar por meio de 

notificação extrajudicial ou de protesto do título. No caso em tela, a 

notificação enviada por correios com AR não foi entregue ao devedor pelo 

motivo “endereço insuficiente”, de forma que não restou provada a 

constituição em mora do devedor, consoante a jurisprudência a seguir:

DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. OPERAÇÃO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. FALHA DO CREDOR. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL [...] Quando a entrega da notificação 

no endereço do devedor não for possível, deve-se avaliar a quem é 

imputável a falha: se à desídia do credor ou à violação, por parte do 
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devedor, de algum dos deveres contratuais. A notificação não entregue 

no endereço do devedor por falha atribuível ao credor (endereço 

insuficiente) não é apta a comprovar a mora. Apelação desprovida. 

(Acórdão n.1000924, 20160110641067APC, Relator: HECTOR VALVERDE 

1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 

17/03/2017. Pág.: 395-430)

3. Ademais, não consta nos autos nenhum outro documento hábil a 

demonstrar constituição em mora do requerido.

4. Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, instruindo o feito com algum documento capaz de 

comprovar que constituiu em mora o devedor, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

5. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272097 Nr: 2355-61.2018.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Intime-se. Cumpra-se.

3. Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 108.

2. DESIGNEM-SE datas para hasta pública e EXPEÇAM-SE os editais, nos 

termos da CNGC (item nº. 6.16.26.38).

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270858 Nr: 1564-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Maran Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:265707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1564-92.2018 – Código 270858Vistos.Dessa forma, por não 

restar suficientemente demostrada a posse ou a propriedade, nos termos 

do artigo 678 do CPC, melhor sorte não assiste o autor quanto ao pedido 

da tutela de urgência antecipada no tocante a suspensão da constrição 

realizada.Da mesma forma, por não estar suficientemente demonstrada a 

posse, a expedição de mandado de manutenção de posse, por ora, não 

merece guarida. Além do mais, por ora, não se vislumbra perigo acerca da 

posse, mais sim tão somente ao que toca a propriedade do imóvel.Quanto 

ao pedido de suspensão dos autos principais, também não merece 

acolhimento, uma vez que a suspensão, no momento, traria mais prejuízo 

que benefícios, tendo em vista que se suspenderia uma ação de interesse 

público com inúmeros litisconsorte de objeto complexo em benefício de 

direito privado, que, se eventualmente reconhecido, se deu por negligência 

da parte requerente.De lado outro, o deferimento da averbação na 

matrícula do imóvel em epígrafe, para constar a existência da presente 

demanda, se mostra razoável. Isto pois, conforme se constata da 

matrícula, o imóvel foi objeto de inúmeros bloqueios em ações judicias em 

desfavor do Sr. João Rodrigues de Sousa. Dessa forma, se 

eventualmente reconhecido o direito aqui postulado, desde já poderá fazer 

prova contra terceiro, sem acarretar ônus durante o trâmite processual, 

assegurando, minimamente, o embargante.Por todo o exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência antecipada para, tão somente, expedir 

certidão para fins de averbação na matrícula 1.853 que deverá ser 

averbada pelo autor no respectivo cartório.Intime o autor para que 

suplemente as custas inicias em vista da retificação do valor da 

causa.Cite-se o embargado para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação 

(art. 679, CPC).Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 23 de julho de 

2018.Carlos Augusto FerrarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 4320-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Souza Leguizamon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24331/O

 Certifico e dou fé que a petição de fls. 40/41 protocolada pelo requerido 

não veio acompanhada do comprovante de depósito efetuado, conforme 

alega na petição. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerido, na pessoa do seu advogado para que junte aos 

autos a guia e o comprovante do pagamento da mesma, no prazo de 15 

dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242065 Nr: 751-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Castro e Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes firmaram pedido de homologação de acordo às fls. 51/52.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes apesar de legítimas, não estão regularmente 

representadas, uma vez que no acordo de fls. 51/52 não fora oposta 

assinatura do patrono da parte requerida, regularmente constituído 

conforme procuração de fls. 40.

6. Assim, INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, opor assinatura no acordo de fls. 51/52, sob 

pena de indeferimento do pacto firmado entre as partes.

7. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos para análise.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. “Para se configurar a fraude à execução é necessário que a alienação 

do bem ocorra após a citação válida do devedor e o conluio entre 

devedor/alienante e adquirente do bem" (STJ,2.ªTurma, REsp 

604.118/M_G, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.02.2007,DJ 

08.03.2007, p. 183).

 2. Da mesma forma, o STJ tem súmula a respeito do assunto: "O 

reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do 

bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375, 

STJ).

3. Dito isso, INDEFIRO, por ora, os pedidos estampados às fls. 106/108, 

visto que, não obstante a argumentação trazida a cabo, mas para 

confirmar a existência de confusão patrimonial entre à empresa executada 

e a Nutriboi Indústria de Rações LTDA se faz necessário a comprovação 

da alienação ou da prova de má-fé do terceiro o que não ficou 

demonstrado até então.

4. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/0, 

KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:22.433, PEDRO AUGUSTO SANTOS 

DE SOUZA - OAB:20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE EXTRAJUDICIAL movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 76/79 consta documento protocolado pela parte exequente, 

referente ao pedido de homologação do acordo firmado entre as partes.

 3. Após, fora determinado à intimação da parte autora para promover os 

atos necessários ao regular andamento do feito. Posteriormente, a 

exequente pugna por nova expedição de mandado de citação.

 2. À fl. 91 a parte executada requer análise do acordo juntado aos autos 

pela parte exequente às fls. 76/79.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise ao documento (acordo) protocolado pela parte exequente às 

fls. 76/79, afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Verifica-se que na cláusula décima, restou estabelecida que a parte 

executada oferecesse como garantia, a inclusão de penhora judicial sobre 

o imóvel rural de propriedade de NIVALDO V. DE MORAES e MAGALI A. V. 

de MORAES.

 6. Em que pese conste a assinatura dos proprietários do referido bem ao 

final do acordo, verifico a ausência da matrícula do referido imóvel rural, 

sendo este documento necessário para proceder à expedição da certidão 

e averbação da penhora.

 7. Assim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aportar aos autos a matrícula atualizada do referido bem, sob pena de 

indeferimento do pedido de homologação da transação.

 8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 4064-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Barros de Almeida Marengão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. À fl. 145 fora determinada a remessa dos autos ao contador judicial 

para proceder ao cálculo da sucumbência, ante a discrepância entre os 

valores apresentados pelas partes. Após a realização, as partes foram 

intimadas para se manifestarem.

 2. A parte autora informa à fl. 149 que concorda com os cálculos, bem 

como a executada se manifesta favorável em sequência.

 3. Ao considerar que as partes estão em concordância com os cálculos 

apresentados, a homologação do mesmo é medida que se impõe.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante de tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os cálculos de fl. 

146 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

6. Deste modo, CUMPRA-SE o ítem “3” da decisão de fls. 132, observando 

as exigências legais para expedição de precatório e requisição de 

pequeno valor.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195532 Nr: 844-33.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015. 10.Considerando o 

princípio da causalidade e a sucumbência, CONDENO a parte embargante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 86, CPC/2015. No 

entanto, ISENTO-A do pagamento das aludidas verbas, uma vez que 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada a 

hipótese do art. 98, §3º, CPC/2015.11.TRANSLADE-SE cópia dessa 

decisão para os autos principais - Cód. 17203, em apenso.12.Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.13.Expeça-se o 

necessário.14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 2389-85.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura de Almeida, Leunice Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. Acerca do laudo de avaliação encartado às folhas 123/133, 

manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco)ias, voltando-me após 

para prolaçao de sentença.

 2. Às providências.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. À parte exequente requer a transferência do valor bloqueado, via 

sistema BacenJud (fl.77), para a conta descrita à fl. 83 em nome do Banco 

do Bradesco S/A.

 2. Indefiro, por hora, o pedido retro tendo em vista que a titularidade do 

valor bloqueado está sendo discutida na Ação de Embargos de Terceiro 

em apenso (Cód. 279238).

 3. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pelo o que entende de direito para prosseguimento do feito. 

Sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179340 Nr: 1344-36.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilson Lopes de Sousa, José Roberto Benedeti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. Da leitura da sentença de fls. 55/56 e da planilha apresentada pelo 

exequente à fl. 111, objeto do cumprimento de sentença, que foi 

impugnado pelo executado alegando excesso de execução, têm-se que 

os índices e o período utilizado pela parte autora coadunam com a 

condenação imposta ao Ente Público, não havendo o que falar em 

excesso.

 2. Dito isso, INDEFIRO a impugnação a execução apresentada pelo 

município às fls. 123/124.

 3. CUMPRA-SE a decisão de fl. 119.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201159 Nr: 4473-15.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. da Mata Bezerra, Eunice Silva da Mata 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. À fl. 26 foi deferido o pedido do exequente e realizado a consulta, via 

sistema Bacenjud, dos ativos encontrados em nome da parte executada. 

Juntada a resposta às fls. 30/32.

2. Devidamente intimada para se manifestar, a parte executada 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 35.

3. A exequente requer à fl.37 a transferência do valor penhorado para a 

conta da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

4. À fl. 41 consta certidão de envio ao Departamento da Conta Única para 

vinculação dos valores. Após, o malote digital de devolução, tendo em 

vista que o Bancejud não gerou id de bloqueio e transferência para a 

conta judicial.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de fl. 37 e DETERMINO a 

transferência dos valores penhorados às fls. 30/32 para a conta da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, Agência 3834-2, C/C 

1.041.254-9 – Banco do Brasil, CNPJ n. 03.507.415/0003-06.

7. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito quanto ao valor remanescente, sob pena de arquivamento.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267405 Nr: 17602-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro de Farias

 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:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175572 Nr: 9295-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BLADIMIR DE SOUZA, Noelma Moreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Ibrahim Ali, Agrea dos Santos Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 23.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta com 

fundamento no artigo 1.228 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão do autor, para confirmar os efeitos da tutela antecipada 

concedida às fls. 92/94 e imitir a os autores definitivamente na posse no 

imóvel descrito na petição inicial.24.Por conseguinte, julgo extinto o feito 

com o julgamento do mérito, forte no art. 487, I, CPC/2015. 25.CONDENO o 

requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em R$ 2.000,00, com fundamento no art.85, §8º, 

CPC/2015. 26.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.27. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245224 Nr: 2956-04.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Fernando 

Saldanha Farias, Vilson Saldanha Farias

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

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 08/10, fora expedida cartas de citações para os executados, 

restando às diligências negativas, conforme correspondências devolvidas 

de fls. 11/13.

3. Às fls. 14, a parte executada comparece espontaneamente no feito. 

Requer a suspensão da execução em razão do parcelamento do crédito. 

Documentos trazidos com a manifestação às fls. 17/29.

4. Com vista dos autos, manifesta o exequente requerendo a extinção do 
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feito em razão da quitação do débito, objeto da presente Execução Fiscal 

(fls. 34).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que está satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

8. Custas pelo executado.

9. Ademais, CONDENO a parte executada aos honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, § 3o,, I, do CPC/2015.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 11. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258821 Nr: 12026-45.2017.811.0004

 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: Vasco Mil Homens Arantes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Prime Distribuidora de Veículos e 

Peças Ltda, FCA Fiat Chrysler Automobiles Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria cecília Gabiatti de 

oliveira - OAB:7.814, TAKECHI LUASSE - OAB:

 VISTOS.

1. Não havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94970 Nr: 8722-19.2009.811.0004

 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: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo, Espólio de Humberto de 

Campos Magalhães, Marcus Vicinius Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, LUIZ CARLOS ARAÚJO (CPF: 

394.301.971-34).

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedore, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 436.

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.: 181775 Nr: 3602-19.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:6571, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR Nº 15728

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de evidência. 15.DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. 16.INTIMEM-SE as partes para apresentar alegações finais 

por memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, (art. 364, 

§2º, CPC/2015).17.Apresentadas as alegações finais, voltem-me 

conclusos para sentença. 18.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargo de Terceiro proposto por DELBA SONIA SOUSA 

ARAUJO em face de ESPÓLIO DE HUMBERTO CAMPOS MAGALHÃES, 

todos qualificados nos autos.

 2. Cumpra-se despacho de fl. 396. Assim, AGUARDE-SE a realização da 

audiência de conciliação designada para o dia 08 DE AGOSTO de 2018, às 

12hr30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), a ser realizada no CEJUSC 

(Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), nos termos do art. 

334, do CPC/2015.

 3. Após, voltem-me conclusos.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271189 Nr: 1724-20.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL 

DE ARRESTO proposta por ERICA DE SOUZA SILVA em face do CELIO 

RESPLANDE BUSNARDO.

 2. Às fls. 19/20 consta decisão, em que fora determinado à parte autora 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, devidamente intimada via DJE (fl. 21), foi certificado que decorreu 

o prazo sem manifestação.

 4. Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção, conforme 

art. 317 e art. 485, ambos do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200909 Nr: 4333-78.2015.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Paulo Basile, João Paulo Mattar Basile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 24.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o feito, sem o julgamento do mérito, forte no artigo 485, VI, 

CPC/2015. 25.CONDENO o requerente no pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 

26.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. 27.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207038 Nr: 7793-73.2015.811.0004

 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: GFMdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, GLdJP, EdFMdSP

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

de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Esteves - OAB:22330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta: i)DECRETO a 

revelia da parte requerida.ii)INDEFIRO, por ora, o pedido de exumação do 

corpo do investigado.iii)DOU O FEITO POR SANEADO vez que não há 

vícios processuais a serem sanados. iv)AGUARDEM-SE os autos em 

Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a designação de 

um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior designação de audiência 

de instrução.12.CIÊNCIA ao Ministério Público. 13.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 16175-21.2016.811.0004

 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: MÁRIO ORLANDO MANGELOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS TOBIAS ARGUELLO - 

OAB:20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital da parte requerida, tendo em 

vista o endereço encontrado à fl. 58 por meio da consulta, via sistema 

INFOJUD.

2. Assim, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado à fl. 58, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO 

PARA O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, às 08hr00min (HORARIO DE 

MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor, 

por meio de seu advogado.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179516 Nr: 1506-31.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Moraes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a obrigação imposta na sentença que homologou o 

acordo entre as partes (fl. 133), INTIME-SE o autor para manifestar quanto 

ao adimplemento para posterior expedição de ofício a fim de efetivar a 

transferência do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aceitação tácita.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210110 Nr: 9626-29.2015.811.0004

 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: Univar Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. Serviços de Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo 

o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por 

conseguinte:ØDETERMINO para que a requerida entregue o Projeto de 

Combate e Prevenção de Incêndio e Pânico, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

ØINDEFIRO o pedido de indenização por danos morais.18.Em razão da 

sucumbência da demandada, CONDENO-A no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais ponderando a natureza 

da causa e o trabalho realizado pelo profissional, FIXO em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do 

CPC/2015. 19.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 VISTOS.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE 

HUMBERTO DE CAMPOS MAGALHÃES em face de LUIS CARLOS 

ARAÚJO, todos qualificados nos autos.

 2. Ante ao exposto pela parte exequente às fls. 466/467, REITERO a 

DECISÃO de fls. 452/453 e assim, DETERMINO a expedição imediata de 

Mandado de Reintegração de Posse em favor do Exequente na área de 

terras composta por aproximadamente 527ha, denominada de “Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida”, situada no Município de Pontal do Araguaia- 

MT e matriculada sob o nº 48.547, no C.R.I. local (fls.27).

3. Conste no referido Mandado à advertência ao executado para 

desocupar o imóvel objeto da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser utilizado reforço policial, a fim de dar o efetivo cumprimento a 

obrigação de fazer.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202663 Nr: 5299-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:199916/O MT

 32.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão exposta na petição inicial ante a ausência 

dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, revogando-se os efeitos da 

liminar concedida às folhas 38/39verso.33.De igual modo, não conheço do 

pedido de declaração da aquisição da propriedade por meio de usucapião 

extraordinário para fins de transcrição no Registro de Imóveis, diante da 

necessidade de serem observados os elementos contidos em 

procedimento especial em ação de usucapião, sem, contudo, implicar em 

coisa julgada material. 34.Por conseguinte, julgo extinto o feito sem o 

julgamento do mérito. 35.CONDENO as partes no pagamento de custas 

processuais e honorários avocatórios, na proporção de 50% para cada, 

com fundamento no art. 86, CPC/2015. 36.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166666 Nr: 9201-07.2012.811.0004

 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): Daniella Moreira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para confirmar os efeitos da liminar 

concedida às fls. 63/64 e verso e reintegrar o autor definitivamente na 

posse no imóvel integrante conjunto habitacional (casa populares) situada 

na Rua Duque de Caxias – QD 189 – Nº 19 – Vila São José, nesta cidade. 

15.Por conseguinte, julgo extinto o feito com o julgamento do mérito, forte 

no art. 487, I, CPC/2015. 16.CONDENO a requerida no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 

10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015.17.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.18.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282655 Nr: 8682-22.2018.811.0004

 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: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Municipio de Torixoréu 

- MT, Inês Moraes Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 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.: 209158 Nr: 8995-85.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton - OAB:MT 

20.659, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Antes de analisar o pedido de fls. 63/64, INTIME-SE a exequente para 

apresentar planilha de cálculo do valor remanescente. FIXO prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Ademais, verifica-se que até então não foi cumprida a decisão de fl. 

60, haja vista a informação de fl. 75, bem como do certificado à fl. 76, no 

qual gerou impasse para efetivar a vinculação nos autos dos valores 

depositados (fls. 58vº/59). Dito isso, EXPEÇA-SE alvará manual (para 

saque na boca do caixa).

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160932 Nr: 1687-03.2012.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso São Luiz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Valéria Jesus da Silva, Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Guerra de 

Medeiros - OAB:18111/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 11.Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

167/168, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC/2015.12.CUSTAS e HONORÁRIOS na forma do art. 

90, §2º, CPC/2015, já que não houve menção no termo de acordo. 

13.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283508 Nr: 9200-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Com a alteração do art. 226, §6º, da Constituição Federal pela EC 66/10, 

o lapso temporal de 02 anos de separação não é mais exigido para a 

dissolução do casamento.

4. Assim, havendo interesses de menores no feito, COLHA-SE o parecer 

ministerial e, após, voltem-me conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200697 Nr: 4197-81.2015.811.0004

 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: Antônia Claudia Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esio Batista Alves Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walker Alves de Sousa - 

OAB:34.262-GO

 21.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo 

o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por 
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conseguinte:?DETERMINO ao requerido que devolva o valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais) à parte autora.?FIXO como termo inicial de 

incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 30/06/2015 (fl. 

38) e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de 

quando deveria ter sido devolvido o valor (06/03/2015).?INDEFIRO o 

pedido de aplicação de multa de 10% (cláusula penal).22.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais ponderando a natureza 

da causa e o trabalho realizado pelo profissional, FIXO em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do 

CPC/2015. 23.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.24.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236584 Nr: 13851-58.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liomar de Lima Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Andre Luiz Bolzan Amaral - OAB:287799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, convalidando a liminar concedida a qual 

determinou que o requerido realizasse o transporte da carga até a cidade 

de Anápolis/GO.16.DETERMINO o levantamento dos valores vinculados no 

processo às fls. 89/90, em favor do requerido, já que este realizou o 

transporte da carga, mediante entrega nos autos das cártulas nºs. 390072 

e 390073, para devolução ao autor. 17.Tudo cumprido, CERTIFIQUE-SE 

Senhora Gestora. 18.Tendo em vista a sucumbência, CONDENO o 

requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais ponderando a natureza da causa e o trabalho 

realizado pelo profissional, FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015.19.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.20.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações devidas e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3918 Nr: 103-86.1998.811.0004

 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: Pereira & Barreto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MET AGROPERFIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 16.Via de consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/2015.17.Tendo em vista o que dispõem os 

princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exeqüente ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º do Novo Código de 

Processo Civil.18.Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.19.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156309 Nr: 8568-30.2011.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Labore Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão movida entre as partes já 

qualificadas.

 2. Tendo o feito permanecido em arquivo provisório por mais de 05 anos, 

sem providência da parte interessa, dê-se ciência ao exequente acerca 

do desarquivamento, no prazo de 05 dias, voltando-me então conclusos.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103371 Nr: 8375-49.2010.811.0004

 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: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio Souza da Trindade

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

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keila Oliveira Lemes - 

OAB:GO 18.264

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE a parte final da decisão de fls. 141/146.

 2. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233624 Nr: 11718-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de citação por hora certa, tendo em vista as 

considerações do Oficial de Justiça à fl. 105 e os fundamentos do 

requerimento da parte autora (fls. 107).

2. Assim, CITE-SE o requerido Roberto Paulino de Oliveira, por hora certa, 

no endereço de fls. 107, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os 

passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta 

ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2799 Nr: 2389-08.1996.811.0004

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eilon Silva Resende, Maria de Souza Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às folhas 94/95 as partes requereram a retificação do “formal de 

partilha de bens” com o intuito de averbar na matrícula do imóvel 28.965 

que este pertence exclusivamente a cônjuge varoa.

 2. Em análise do feito, constato que não se trata de simples retificação na 

forma manejada, haja vista que o bem imóvel matriculado sob o n. 28.065 

sequer foi objeto de partilha de bens na inicial.

 3. Posto isto, INDEFIRO o pedido de folhas 94/95, querendo, as partes 

poderão intentar ação de sobrepartilha, visando à partilha do bem imóvel 

não arrolado neste feito, observando as formalidades legais.

 4. Assim, intimem-se as partes e após retornem-se o feito ao arquivo, 

com baixas de estilo uma vez que se trata de processo regularmente 

sentenciado com o transito em julgado (fls. 34).

 5. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 4038-12.2013.811.0004

 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: Camila de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Ítalo 

Gustavo de Almeida Leite - OAB:OAB/MT 7.413, Lucineide Maria de 

Almeida Albuquerque - OAB:72973/SP

 66.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, 

CONDENO SOLIDARIAMENTE a requerida e a Seguradora Denunciada à 

lide, esta última até o limite máximo da apólice contratada:Øao pagamento 

do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização pelos 

danos morais sofridos pela autora CAMILA DE SOUSA LIMA, devendo 

incidir juros de mora partir do evento danoso, 08/10/2011 (Súmula nº54, do 

STJ), e correção monetária a partir da publicação desta sentença (Súmula 

nº362, do STJ);Øao pagamento de danos materiais no valor de R$373,88 

(trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), vez que foi 

este o valor do efetivo desembolso da autora. Consigno que esta 

importância deverá ser devidamente corrigida monetariamente desde a 

data do efetivo desembolso (Súmula nº43, STJ), acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (art. 398 do CC/02 e 

Súmula nº 54 do STJ) à base do INPC (Lei nº6.899/81).67.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a parte ré e a seguradora denunciada à lide, pro 

rata, 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. 68.DEFIRO o pedido de exclusão e anotação dos 

dados dos patronos junto ao Sistema Apolo, na forma suplicada em 

fls.352v, item “a”.69.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.70.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152729 Nr: 3685-40.2011.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio Souza da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Oliveira Lemes - OAB:GO 

18.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

 1. Antes de analisar a impugnação à execução de fls. 239/241, 

CERTIFIQUE-SE sua tempestividade.

 2. Ademais, a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262035 Nr: 14269-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Juarez Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Assunção Vitória, Prefeitura Municipal 

de Torixoréu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela requerente em face 

da sentença de folhas 103/105-verso.

2. A certidão de folhas 111 atesta que a peça é extemporânea, qual seja, 

interposta fora do prazo previsto no artigo 536 do Código de Processo 

Civil, sendo, portanto, intempestiva e inoportuna.

 3. Frente ao exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, por 

ser intempestivo.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163026 Nr: 4409-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso São Luiz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Valéria Jesus da Silva, Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Guerra de 

Medeiros - OAB:18111/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 11.Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

320/321, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC/2015.12.EXCLUA do polo passivo da lide o 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO 

GARÇAS, dada sua ilegitimidade. 13.CUSTAS e HONORÁRIOS na forma do 

art. 90, §2º, CPC/2015, já que não houve menção no termo de acordo. 

14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283614 Nr: 9261-67.2018.811.0004

 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: Maria de Lourdes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Lara Alves dos Santos Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata de Ação de Prestação de Contas movida pelas partes já 

qualificadas nos autos.

2. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

prestação de contas ou contestar a ação.

3. Em caso de inércia do réu, aplicar-se-á o disposto no § 4o do artigo 550 

do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 1103-77.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE RESENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, ANA MARIA BORGES DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21782/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, Liandro 

dos Santos Tevares - OAB:22.011 GO, RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS PAES DOS 

SANTOS - OAB:422/TO

 VISTOS.

1. À fl. 787 a parte exequente reitera pedido para expedição de certidão a 

fim de averbação e registro da penhora do imóvel, visando à 

indisponibilidade do bem de fl. 778.

 2. Assim, DEFIRO o pedido retro, devendo a Nobre Gestora expedir 

certidão, com posterior intimação do exequente para retirá-la e proceder 

com os atos necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 

845 do CPC/2015.

3. Deverá o exequente no prazo de 90 (noventa) dias juntar nos autos, 

certidão atualizada do imóvel constando a averbação da penhora na 

matrícula nº. 7.992, junto ao C.R.I. da cidade de Miracema em Tocantins 

–TO,

4. Após a comunicação da averbação, deverá ser procedida a intimação 

do executado para fins do artigo 914 e ss. do CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 5963-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 5963-82.2009.811.0004, Protocolo 

92146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211205 Nr: 10199-67.2015.811.0004

 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: Celis Fonseca Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 10199-67.2015.811.0004, 

Protocolo 211205, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 226-06.2006.811.0004

 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: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Quidinho Tolentino de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9359-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 226-06.2006.811.0004, 

Protocolo 56018, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240493 Nr: 16679-27.2016.811.0004

 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: Luiz Cabral Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Leite Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEON PAULO DE OLIVEIRA - 

OAB:3.421 GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 16679-27.2016.811.0004, Protocolo 

240493, 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.: 241538 Nr: 333-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronides Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ERONIDES CARDOSO, todos qualificados nos 

autos.

2. À fl. 47 consta certidão de decurso do prazo da suspensão requerida 

pela parte autora.

 3. Devidamente intimada, a requerente informa que teve notícia do 

paradeiro do veículo, objeto da demanda, na comarca de Caiapônia – GO, 

e requereu cumprimento da liminar na referida localidade. Ademais, pugna 

pela suspensão do feito, por 60 (sessenta) dias, a fim de realizar a 

apreensão do bem.

 4. No entanto, junta aos autos documento de fl. 51, referente à transação 

extrajudicial da lide realizada entre as partes.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Tendo em vista a contradição entre o pedido da requerida à fl. 50 e o 

documento anexo, INDEFIRO pedido de suspensão e, por conseguinte, 

determino a intimação da referida parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica pelo o que entende de direito para 

prosseguimento do feito. Sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

7. Além disso, quanto à transação acostada à fl. 50, afere-se que apesar 

das partes serem legítimas, não estão regularmente representadas, uma 

vez que não consta assinatura de procurador constituído à parte 

requerida.

 8. Assim, no mesmo prazo, consigno a parte autora apresentar nos autos 

procuração assinada pelo requerido, com poderes para transgredir, sob 

pena de indeferimento do pedido de homologação do acordo.

 7. Após, voltem-me conclusos para análise.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282676 Nr: 8693-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 
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Correa Ramos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora apresente discriminadamente o 

valor que entende correto (com cálculo), indique as cláusulas que 

pretende a discussão em juízo (detalhadamente) e, instrua o feito com a 

declaração de imposto de renda para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015. 9.Caso não 

comprove a hipossuficiência, 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. 10.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276642 Nr: 5170-31.2018.811.0004

 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: Reginaldo Gomes de Souza Neto, Rosa Maria Gomes de 

Souza, Antonia Gonçalves de Souza, Renato Gomes de Souza, Reginaldo 

Gomes de Souza, Regiane Gonçalves de Souza Anjos, Rosicleia 

Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Regina Gomes de Souza Alves, Otto 

Gomides da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, bem como a 

faculdade concedida para emendar a inicial visando aportar ao feito 

documento capaz de demonstrar a real necessidade do benefício, ainda 

assim o requerente não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a parte Autora instrua o feito com cópia da 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.

3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima 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.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86399 Nr: 424-38.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Barbosa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ABN ANRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 516,13 (quinhentos e dezesseis reais e treze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 282,51 (duzentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), referente à custas, e R$ 133,17 (cento e trinta 

e três reais e dezessete centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173203 Nr: 6370-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 98,54 (noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 98,54 (noventa e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item TAXA, 

preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. 

O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163796 Nr: 5458-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Antônio Neuton Rodrigues, Carlos Antônio 

Borges do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 511,09 (quinhentos e onze reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 
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corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4093 Nr: 1080-78.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horley Zoldan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 252,05 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 148,50 (cento e quarenta e oito 

reais e cinquenta centavos), referente à custas e o valor correspondente 

a R$ 103,55 (cento e três reais e cinquenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item CUSTA, 

preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. 

O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192989 Nr: 12363-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Matos Peres

 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: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem nos autos, ante o seu retorno da segunda Instância, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167874 Nr: 10759-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleição 2012 Ailton Alves Teixeira, Ailton Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA BANCO DO BRASIL S/A, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 580,24 (quinhentos e oitenta reais e vinte e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e 

setenta e seis reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 

203,39 (duzentos e três reais e trinta e nove centavos), referente a taxa, 

e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220439 Nr: 3087-13.2016.811.0004

 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 Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 PROCESSO 3087-13.2016.811.0004 - CÓDIGO 220439

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 168.

Expeça-se alvará de levantamento de valores de fls. 159/162 em favor da 

parte autora, cuja conta bancária foi informada às fls. 168.

E ainda, oficie-se o Ministério da Previdência Social para que este faça a 

averbação das parcelas do contrato junto à folha de rendimentos da 

requerente.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272197 Nr: 2423-11.2018.811.0004
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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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leydiane Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - OAB:13.314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, JÚLIO CESAR 

NOGUEIRA REIS - OAB:19.166, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 35/40, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169096 Nr: 1073-61.2013.811.0004

 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: Andrea Lopes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celso Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Cavalvante 

de Macedo Junior - OAB:336941

 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, no prazo de CINCO dias, comparecer 

na Secretaria a fim de retirar o Alvará de Autorização expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260656 Nr: 13392-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Alex Elias, 

MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 72/88, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257303 Nr: 11065-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Farias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e 

cinco reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, bem como para apresentar os cálculos 

atualizados do débito, para expedição do mandado de penhora nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189029 Nr: 9511-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiry Santa Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Equipav, Odara 

Construtora e Agronegocios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo de Rezende 

Porto Filho - OAB:147278/SP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 147/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281818 Nr: 8194-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, bem como para apresentar os cálculos 

atualizados do débito, para cumprimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176363 Nr: 10330-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA ME, Maria Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e 

cinco reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, para cumprimento do mandado de citação em 

General Carneiro-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163003 Nr: 4371-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCdS, Gislane Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, Simiramy 

Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 
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comprovante nos autos, bem como para apresentar os cálculos 

atualizados do débito, para expedição do mandado de penhora nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282589 Nr: 8652-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CHIAMULERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos) o Km rodado, ida e volta, através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos, para 

cumprimento da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206842 Nr: 7662-98.2015.811.0004

 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: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - Elettrokasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Marítima Seguros S/A, ESSEG - 

Corretora de Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio da Silva Ferreira - 

OAB:32958/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admo Silva do Carmo Junior 

- OAB:OAB/GO37972, Humberto Tavares Costa - OAB:OAB/GO37385, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação DAS PARTES, para manifestarem acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 728/729, apresentado por SOMPO SEGUROS S/A, 

prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210938 Nr: 10066-25.2015.811.0004

 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: Valdemar Alves de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, da designação da pericia do 

requerente, para o dia 28/08/2018, às 10:00 hs, a ser realizada no 

Consultório Médico do Dr. Valde de Sousa, sito na Rua Maria das Mercês, 

nº 24, Setor Dermat, Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160233 Nr: 753-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lopes Leandro Borocereu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, considerando que a requerente permaneceu inerte, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.Custas a serem quitadas pela exequente 

Recolhidas as custas, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 25 de julho de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178656 Nr: 619-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Barbosa de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Lopes Morais - 

OAB:18.039-MT, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Nomeio novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de Processo 

Civil, o Sr. Valdo de Sousa, com endereço a Rua Valdir Rabelo, nº 696, 

Multiclinica, Centro, em Barra do Garças/MT.Intime-o para agendar data e 

hora, não podendo ultrapassar o período de 06 (meses) da ciência da 

nomeação para a realização da perícia. Deve, ainda, informar ao Sr. Oficial 

de Justiça a fim de intimação das partes.O requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames.Cientifique ao Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades legais e administrativas.Ainda, 

informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução 

CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do anexo da 

referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor 

máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.Faculto desde já, 

nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, 

às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez). Decorrido o prazo, certifique-se e 

venham os autos conclusos para designação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199156 Nr: 3211-30.2015.811.0004

 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: Elenir Calacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Miguel Asencio Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3211-30.2015.811.0004 – CÓDIGO 199156

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de inventário proposto por Elenir Calacio dos Santos ante o 

falecimento de Jesus Miguel Asensio Mora.

Às fls. 536/586, os interessados compuseram acordo de direitos e partilha 

dos bens do espólio.

Foram juntadas aos autos certidões negativas exigidas por lei, bem como 

comprovantes de pagamento a título de tributação.

É o suficiente relatório.

 O feito se encontra regular, estando acostados aos autos a partilha 

amigável dos bens deixados pelo falecido, as certidões negativas da 

Fazenda Pública e o comprovante de recolhimento do ITCMD emitida pela 

Secretaria da Fazenda, o que preenche todos os requisitos legais para 

homologação da partilha.

Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha de fls. 536/586 

dos bens deixados pelo falecido Jesus Miguel Asensio Mora, atribuindo 

aos nela contemplados os respectivos quinhões.

Cientifiquem-se.
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Transitada em julgado e ciência necessária (condição para a expedição do 

formal de partilha) e pagos os custos finais, expeçam-se os formais de 

partilhas.

Após arquivem-se os autos com as cautelas de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282507 Nr: 8590-44.2018.811.0004

 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: L. da Silva Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8590-44.2018 – Código 282507

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que L Da Silva Mendes, representada por 

Luziente da Silva Mendes, busca anulação de lançamento fiscal com 

pedido de tutela de urgência em caráter antecipado em face do Estado de 

Mato Grosso.

Busca, em apertada síntese, a anulação do crédito tributário alegando 

violação do princípio da legalidade quanto a exigência da obrigação 

assessória. Subsidiariamente, requer a consideração de um multa de 10 

UPF/MT.

A tutela de urgência somente será deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito - elementos suficientes que 

convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações - e o 

perigo da demora, por meio da cognição sumária do julgador, que 

demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o 

resultado útil do processo possa ser comprometido.

Sendo assim, dos autos não se extrai elementos que demonstrem de plano 

e de forma clara a probabilidade que a parte é titular do direito material 

disputado a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Isso porque o ato 

administrativo que é revestido pela presunção de legitimidade, 

autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade, devendo, pois, haver 

provas contundentes a ensejar a anulação do ato.

Ademais, a matéria tutelada em caráter liminar confunde-se com a matéria 

de fundo, necessitando, pois, a devida instrução processual.

 Desse modo, por não ter sido suficiente as provas carreadas aos autos 

para demonstrar o perigo da demora e a probabilidade do direito a tutela de 

urgência não merece acolhimento.

Por outro lado, defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte requerida, para querendo, contestar a ação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274835 Nr: 3975-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ PRAMPERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283500 Nr: 9191-50.2018.811.0004

 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: Algusdran Isidoro Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO A 

PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que a autoridade 

coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD de nº. 1136087-8, 

somente no concernente aos bens descritos na DANFE 4959, bem como 

os veículos e documentos eventualmente apreendidos com relação ao 

mesmo termo de apreensão e depósito.Fica consignado que a presente 

medida destina-se apenas e tão-somente à liberação das mercadorias, 

não havendo qualquer suspensão do crédito tributário apurado ou que 

será apurado no tocante aos autos de apreensão.NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 

Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de julho de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 9652-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Calacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Miguel Asencio Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 210154

Vistos.

Cuida-se de prestação de contas promovida pela inventariante, cujos 

interessados, instados, não apresentaram manifestação.

É o relatório.

Ante a inércia dos interessados demonstra-se a concordância aos 

documentos carreados, o que dá plena, geral e irrevogável quitação às 

contas relativas à ação de inventário.

Sendo assim, considera-se satisfatória a prestação de contas 

apresentada pela inventariante, de modo que julgo extinto o feito com 

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

Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Sem custas.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 115, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271259 Nr: 1781-38.2018.811.0004

 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 Intermedium 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: Luis Felipe Procópio de 

Carvalho - OAB:MG 101.488, Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/82 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224103 Nr: 5351-03.2016.811.0004

 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: Pontal Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Sebastião do Carmo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271289 Nr: 1811-73.2018.811.0004

 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 Intermedium 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: ANDRE SOUZA GUIMARAES - 

OAB:150552/MG, Luis Felipe Procópio de Carvalho - OAB:MG 

101.488, TAKECHI LUASSE - OAB:6113-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 68/73 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259531 Nr: 12549-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170305 Nr: 2634-23.2013.811.0004

 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: S. Carneiro Vale do Boi Carnes, Sandra Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Comer Bem, Restaurante Comer 

Bem II, Noeli Barbosa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial, sob 

pena de extinção do feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268319 Nr: 18278-64.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Inácio de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento do complemento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256105 Nr: 10294-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para 

manifestar-se sobre laudo de avaliação de fls. 41, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 245-46.2005.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Leandro Rodrigues Montalvão, Marciley Rodrigues 

Montalvão, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kairo Toledo Gouveia, Amarildo da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, ANDRÉ BARCELOS DE SOUZA - 

OAB:132.668

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 334.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233336 Nr: 11504-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANY CABRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280299 Nr: 7374-48.2018.811.0004

 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: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Moreira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99116 Nr: 4122-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Clodoaldo Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre os cálculos apresentados em fls. 

181/182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45564 Nr: 11-64.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Indústria e Comercio de Artefatos de 

Cimento Ltda, Humberto José Parusolo Ceretta, Gelso Valdir Rheinheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15(quinze) dias, manifestar sobre a avaliação de fls. 184/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 26458 Nr: 34-15.2002.811.0004

 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: EMMANUEL BRITO CLEMENTE, Rosana da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR PEIXOTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar sobre a Nota de Devolução do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, acostada em fls. 498/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265013 Nr: 16178-39.2017.811.0004

 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: Atelino Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado de intimação das 

testemunhas arroladas às fls. 11/12, para comparecerem à audiência 

designada no feito, vez que comparecerão de forma espontânea, 

conforme consta da petição inicial - fls. 10, bem como em razão do que 

dispõe o artigo 455, do NCPC.

 É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170003 Nr: 2259-22.2013.811.0004

 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: João Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 508,93 (quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais e oito centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 
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CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279011 Nr: 6629-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.07.2018, às 14h24min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, que decidiu em áudio: “1. Pela 

exposição de condição de miserabilidade da família do réu, agravada pela 

sua prisão preventiva, revogo a cautelar prisional, concedendo liberdade 

provisória à Cleber Soares Reis dos Santos, conforme exposto no 

relatório social de fls. 75/80. 2. Expeça-se alvará de soltura, condicionada 

a liberdade à manutenção de endereço atualizado. 3.Determino a juntada 

do cumprimento de mandado de citação, vez que expedido na data de 

25.06.2018. 4. Expeça-se cópia da decisão de fl. 73 e mandado de citação 

de fl. 74, para análise de infração disciplinar para a Diretoria do Fórum. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265358 Nr: 16392-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorisvaldo Francisco Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 31.07.2018, às 17h56min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki e defesa técnica constituída pelo Defensor Público Lorisvaldo 

Francisco Rocha. Presente o reeducando. O reeducando reservou-se no 

direito de permanecer em silêncio. Nestes termos, o Ministério Público 

manifesta pela regressão cautelar do reeducando ao regime fechado. Por 

sua vez, a Defensoria Pública requer seja postergada a análise de 

eventual regressão de regime para após a conclusão da instrução dos 

autos n°201800923222/Aragarças-GO. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Em 

razão do silêncio do reeducando, utilizo as provas apresentadas pelo 

Delegado de Polícia da Comarca de Aragarças – GO, informando a prática 

de nova conduta delitiva do reeducando, pelo que, nos termos da Súmula 

526 do STJ, bem como diante do descumprimento domiciliar noturno, 

monitorado por tornozeleira eletrônica, regrido definitivamente ao regime 

fechado, fixando data base em 26.07.2018, determinando expedição de 

mandado de prisão, com validade em 30.07.2026 e confecção de novo 

cálculo, bem como remessa de ofício ao Juízo de Aragarças – GO, 

solicitando-lhe anuência de executivo de Lorisvaldo Francisco Rocha, 

para lá dar continuidade à sua reprimenda.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276412 Nr: 5033-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 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, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194731 Nr: 356-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 732,22 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 554,35 (quinhentos e cinquenta 

e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à custas, e R$ 177,87 

(cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente a taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173023 Nr: 6178-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Zanatta Rodrigues Costa, Cristiano 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Trata-se de ação penal ajuizada contra os acusados Lucas Zanata 

Rodrigues Costa e Cristiano Fonseca, imputando-lhes conduta que se 

amolda ao tipo penal do art.155, § 4º, inciso IV, e § 5º, do Código Penal.

2.A exordial foi recebida em 12.07.2013, sendo os acusados citados 

pessoalmente à fl. 88-v.

3.Após regular instrução criminal, ambos os acusados foram condenados, 

sendo o acusado Lucas Zanata Rodrigues Costa condenado à pena de 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime semiaberto, e o 

acusado Cristiano Fonseca condenado à pena de 03 (três) anos e 03 

(três) meses de reclusão além de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

4.Não sendo encontrados para fins de intimação pessoal da sentença, os 

acusados foram intimados por edital, cujo prazo transcorreu sem qualquer 

manifestação nos autos.

5.Certifique-se o trânsito em julgado quanto ao acusado Lucas Zanatta 

Rodrigues Costa.

6.Em seguinda, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos 

acusados Lucas Zanatta Rodrigues Costa e Cristiano Fonseca, nos 

termos do art. 105, da LEP

7.Cumpridas as deliberações supra, aguarde-se a prisão em arquivo 

provisório.

8.Com o cumprimento dos mandados, expeçam-se guias de execução 

penal definitiva.

9.Após, arquive-se definitivamente estes autos.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 54015 Nr: 3001-28.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Leidimar 

Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, DANIEL AUGUSTO DA MOTA BARROSO - 

OAB:38.420

 Intimação do advogado do Réu bem como o advogado assistente de 

acusação, para no prazo legal, apresentarem alegações finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196777 Nr: 1674-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Intimação dos advogados do Réu para no prazo legal apresentar as 

razões recursais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222692 Nr: 4482-40.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Intimação do advogado do Réu, para no prazo legal, apresentar 

alegações finais aos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226783 Nr: 6958-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Ferreira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VINICIUS FERREIRA CAMPOS, Cpf: 

03892920109, Rg: 2526889-9, Filiação: Maria Socorro Nunes Ferreira 

Campos e Adão Dias Campos, data de nascimento: 06/06/1997, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), alvrador/montador de 

faxada, Telefone 99212-9656. 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 acusado está denunciado pela pratica do delito 

tipificado no art. 309 do código de Trânsito Brasileiro

Despacho: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) 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 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246636 Nr: 3961-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcelo de Araujo Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCELO DE ARAUJO 

PEIXOTO, Cpf: 56850913115, Rg: 10444815, Filiação: Claudina Araujo 

Peixoto de Jesus e Lazaro Peixoto de Jesus, data de nascimento: 

25/05/1973, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), 

vendedor de latinhas. 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 acusado está denunciado pela pratica da 

contravenção penal tipificada no artigo 42BR>Despacho: Vistos em 

correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por edital, 

com prazo de 15 (quinze) 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 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).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, Marimeire Bezerra 

da Silva, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246256 Nr: 3694-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lucas Mendes Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LUCAS MENDES TOLEDO, Cpf: 

06382856150, Filiação: Pedro da Silva Toledo e Elenir Mendes de Oliveira, 

data de nascimento: 12/12/1994, natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 3401-4578. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do deliro descrito 

no art.169, paragrafo único,II, do código Penal

Despacho: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) 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 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GINERY COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/09/2018 

Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000668-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: TEREZINHA ARAUJO 

PINHEIRO Pólo Passivo: OI 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. 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, em resumo, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção por uma divida cobrada indevidamente após cancelamento, 

onde efetuou o pagamento mesmo entendendo ser indevido, porém a ré 

continua efetuando cobranças e mantendo seu nome restrito. Na 

contestação, em resumo a reclamada alega que a cobrança é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico nos 

documentos apresentados pela autora que não apresentou extrato de 

negativação, mas é certo através das cobranças apresentadas que a 

reclamada efetua cobranças indevidas, apesar da divida estar paga. 

Entendo que não há que se falar em repetição do indébito, pelo fato que a 

autora não comprovou ser indevida a cobrança inicial do valor, porém 

evidente que a após o pagamento a reclamada continua efetuando 

cobranças, o que configura a falha na prestação do serviço. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada 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. Comprovado que a parte Reclamada efetuou cobranças 

indevidas por um valor que se encontra devidamente pago, patente a 

configuração do abalo sofrido, nesse sentido: TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

DEVER DE INDENIZAR. 1. Ao réu cabe a comprovação da existência de 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pelo autor postulado, a 

teor do disposto no art. 333, inc. II, do CPC. 2. Não demonstrada a 

regularidade da cobrança realizada anos após o pedido de cancelamento 

da linha, reputa-se a mesma como indevida. 3. Se da dívida gerada 

erroneamente decorreu a inscrição do nome do consumidor em cadastros 

de inadimplentes, é corolário lógico a... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003772076 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012) RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE 

DANOS. TELEFONIA. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL OCORRENTE. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Mostra-se ilícita a conduta da empresa ré em cobrar 

tarifa da linha telefônica que já havia sido cancelada pelo autor. Cabia a ré 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, como acostar aos autos documentos que comprovassem a efetiva 

utilização dos serviços cobrados, ônus que lhe cabia, à luz do art. 333, II, 

do CPC, no entanto, nada trouxe aos autos. A inscrição do nome do autor 

proveio da cobrança errônea emitida pela ré. Esta tem o dever de 

indenizar o dano experimentado pelo requerente, com força nos arts. 186 

e 187 do Código Civil. O quantum indenizatório estipulado na sentença 

proferida no primeiro grau não merece reparo, dado que está dentro dos 

parâmetros adotados pela turma. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da lei 9.099/95 dos 

Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005137534, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 27/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005137534 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

27/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/12/2014) 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 citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 
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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, 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 

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 Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado OI S/A, a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) 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 o débito em discussão neste 

processo. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

 

1. Em ação que lhe move Anilton Faria, a empresa requerida C P F Alves - 

ME ofereceu exceção de pré-executividade, alegando em suma, ausência 

de intimação acerca da sentença que reconheceu a procedência dos 

pedidos autorais, aventando detrimento de seu direito de revisão, 

pleiteando ao final pela nulidade dos atos e reabertura de prazos. 2- Pois 

bem, em análise dos movimentos processuais, nota-se que razão assiste 

a requerida vez que não foram atendidos os reiterados pedidos de 

habilitação aos autos (ID 7947491, 7947838, 8114306, 8114456 e 

9093125), e em vista disso, suprimido o direito de recurso dentro do prazo 

previsto pelo art. 42 da Lei 9.099/1995. 3- Cumpre-nos destacar para 

elucidação do entendimento deste magistrado, que conforme a Lei n. 

11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – 

em seus artigos 5º e 6°, as intimações serão feitas por meio eletrônico em 

portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando qualquer outra forma 

de publicação dos atos processuais, e ainda conforme expresso no § 1° 

do mencionado art. 5º, considerar-se-ão realizadas as intimações no dia 

em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao seu teor, exigindo-se 

ainda a certificação do ato, o que não resta demonstrado nos presentes 

autos. 4- Pois bem, sendo a intimação o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo conforme disposto no art. 269 

do CPC, aqui aplicado supletivamente em entendimento ao § 2º do art. 

1046 do mencionado códex, e tendo restado prejudicado o direito que 

assiste à requerida de recorrer da decisum aportada no feito, em atenção 

aos princípios da integridade e publicidade dos atos processuais, 

ACOLHO a exceção aventada e DETERMINO à Secretaria que proceda 

com os atos necessários para regularização do sistema, tornando sem 

efeito a certificação contida no evento ID 11755553. 5- Intime-se, 

expedindo-se o necessário. 6- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TARSO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (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 05 (cinco) 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, encarte documento de negativação atualizado 

devidamente expedido pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o 

memorial descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

extinção do feito. 2. Intime-se. 3. Exaurido o lapso temporal alhures 

grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TARSO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 05 (cinco) 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: 1001334-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - 

MT24521/Opara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 17/09/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 279392 Nr: 6837-52.2018.811.0004

 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): Vinicios Matos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MATOS PEREIRA - 

OAB:MT 13.168

 DECISÃO

Processo n.º: 6837-52.2018.811.0004 Código: 279392

Vistos, etc.

1. Cuida-se de um termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Vinícius Matos Pereira, da contravenção penal 

de perturbação do trabalho ou do sossego alheios (art. 42 da LCP), fato 

ocorrido em 02 de abril de 2018.

2. O Parquet manifestou em sua cota de fls. 39 pelo arquivamento dos 

autos em testilha em face da conduta do investigado não encerrar todos 

os elementos para a configuração do delito in casu.

3. Vieram-me conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

 5. Tendo-se em vista a insuficiência do conjunto probatório em 

demonstrar um mínimo de elemento indiciário da existência de materialidade 

dos fatos sub-examen, a medida de correta aplicação do direito que se 

impõe in casu é a de arquivamento.

6. Isto posto, com esteio na inteligência inferida do art. 386, inciso VII, do 

Diploma Processual Penal jungido do art. 92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a 

cota ministerial (fls. 39) DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos 

autos em tela, devendo a Secretaria do Juizado proceder às baixas e 

anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o trânsito em 

julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento em si.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Sem custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

9. Expeça-se o necessário.

 10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-33.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. (REQUERIDO)

SERASA 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 

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 
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exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001338-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVON CARLOS BARBOSA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E 2º 

TABELIONATO DE NOTAS DE BARRA DO GARÇAS-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT 3ª CIRETRAN BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO LEAL DE ANDRADE (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. No caso concreto, em que pese a parte autora 

tenha alegado que vendeu o mencionado bem móvel, não há nos autos 

nenhuma prova robusta que sustente o alegado, nem mesmo que houve a 

dita tradição, havendo somente documentos indicando que o réu é 

devedor de créditos tributários. Por outro lado, em conformidade com o art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, caberia ao vendedor, ora requerente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar aos órgãos competentes sobre a 

referida venda, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas 

penalidades administrativas até a comunicação da venda, eis porque, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, porquanto não restou demonstrada 

a probabilidade do direito. 3. De bom alvitre registar que nesta seara 

processual não se faz um julgamento de mérito da celeuma, mas apenas e 

tão somente uma análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou 

não da tutela provisória. 4. A demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 5. Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001341-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RUFINO (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, 
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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 

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 ao autor os benefícios da justiça gratuita. 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: 1001353-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

OI 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 

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 
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pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 1001344-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 
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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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003401-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. N. (REQUERIDO)

A. D. S. S. (REQUERIDO)

A. F. S. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003401-96.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FLAVIO CORREA NUNES 

REQUERIDO: APARECIDA DOS SANTOS SILVA, NICOLY CAMILE SILVA 

NUNES, ALFREDO FELIPPE SILVA NUNES Vistos etc. Tendo em vista a 

ausência de tempo hábil para intimação da parte autora para 

comparecimento à audiência anteriormente designada, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

agendamento e realização do ato. Expeça-se o necessário, citando e 

intimando-se as partes. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002339-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA HOMSI GATO OAB - SP258302 (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

DEGMAR GUEDES PILONI OAB - SP282067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002339-55.2016.8.11.0006 AUTOR: JOAO BENTO ALVES RÉU: LIAIRON 

MATEUS DOS SANTOS ALVES Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para informar o atual endereço do Requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 150547 Nr: 9315-37.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, M, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

5286-B, RENATA FARIA OLIVEIRA VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento da União Estável , proposta por 

JULIANA REGATIERI, em face do de cujus AIRTON JOSÉ VINHATI, 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a requerente pugna pela desistência 

da ação em relação aos pedidos de alimentos, guarda, regulamentação de 

visita, dissolução de união estável e partilha de bens, entretanto requer o 

prosseguimento do feito, tão somente em relação ao pedido de 

reconhecimento de união estável post mortem, conforme petição de fls. 

180/182.

 Diante do exposto, HOMOLOGO OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA formulado 

pela parte autora, dando prosseguimento do feito em relação ao pedido de 

reconhecimento de união estável post mortem entre Juliana Regatieri e o 

de cujus Airton José Vinhati.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

setembro de 2018 às 16h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ainda, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157288 Nr: 5053-10.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM, GJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10248, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA 

JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos, etc.

Diante da impugnação a contestação do autor em fls. 129/130, determino a 

abertura de vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 44667 Nr: 3102-59.2005.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: LCDS, BPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 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 da certidão do 

Sr. Oficial de justiça de fls. 64 a seguir transcirta ".. Dirigi-me ao endereço 

QNP 5, CJ O, casa 35, no dia 10/07 ás 8 horas. Quando deixei de CITAR 

ADÃO MENDES DA SILVA, tendo em vista a informação da Srª Priscila 

Augusta, de que o requerido mudou-se há mais de 03 anos, não sabendo 

dizer o atual endereço do réu.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1006156-93.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURDES DE FATIMA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: AGOSTINHA 

RIBEIRO DA COSTA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por 

Lourdes de Fatima Costa Ramos que objetiva a interdição de Agostinha 

Ribeiro da Costa. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda 

Agostinha Ribeiro da Costa, a qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID I60 e I67. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Agostinha Ribeiro da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Agostinha Ribeiro da 

Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 10347584). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11412450). 

Dispensada a realização de audiência para entrevista da interditanda em 

razão do quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção 

(ID 11412450). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 11698649). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID I60 e I67, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda é portadora de doença neurológica, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Agostinha Ribeiro da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Lourdes de Fatima Costa Ramos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, ante o deferimento de Justiça Gratuita. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA , digitei. Cáceres, 12 de 

julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003500-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

18/09/2018, às 13:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/09/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 
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injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003648-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de 

agosto 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA EDUARDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Promovida a emenda a inicial na forma 

determinada, passa-se a análise da petição inicial. Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 01 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BALBINO FIDELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

01/10/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho 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:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho anterior (id. 

14400661) e demais decisões do processo, devendo a Secretaria da Vara 

abster-se de promover a conclusão do feito depois de qualquer juntada 

quando não houver qualquer deliberação a ser tomada pelo magistrado. O 

conteúdo do ofício encaminhado é meramente informativo, bastando a 

juntada no processo. Às providências. Cáceres/MT, 01 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003672-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EFIGENIO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MARIA DE OLIVEIRA (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 
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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, 01º de agosto 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: 1003675-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO BERTHI (REQUERIDO)

CACILDA VIEIRA (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, 01º de agosto 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002477-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAURI FELIX DUTRA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

18/09/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003658-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALZIZA GOMES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - De 

outro norte, da análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se 

que a parte autora não juntou comprovante de endereço em seu nome, 

mas em nome de terceiros sem apresentar qualquer declaração do mesmo 

de que reside no endereço. Mais e ainda, a proteção judicial em prol das 

partes que se socorrem do Judiciário como único caminho para resolução 

dos problemas acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica 

efetivada a partir da argumentação jurídica da proteção dos princípios 

consumeristas e da justiça social. Todavia, importante sempre se ter a 

noção de que, juntamente com o princípio da justiça social, se tenha 

também um olhar atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de 

acidentalmente se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência 

de visão das externalidades (positivas e negativas) que toda decisão 

judicial gera. A partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito 

para garantir o livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se 

debruçado sobre a análise dos custos de sua utilização e “o que parece 

escapar à percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um 

recurso rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele 

será para a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar 

serviços públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o 

acesso ao recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a 

possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em 

larga medida o que realmente desejam as pessoas. Focar apenas o 

incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está 

sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda que a taxas 

decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a sobreutilização do 

Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. 

A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o 

Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Ajuizar ações é algo que 

envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o 

Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento 

de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de 

quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus 

pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. 

Humberto Martins). Novo milênio, novos tempos e novas formas de 

composição de conflitos que podem e devem ser incentivados e utilizados 

antes do ingresso precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais 

Superiores estão trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à 

justiça, como por exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa 

de composição prévia do conflito, como bem se observa no Recurso 

Repetitivo que estabeleceu como condição do aforamento da ação da 

exibição de documentos o pedido administrativo realizado perante à 

instituição financeira: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 
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conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até 

numa seara extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis 

repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma relação 

negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 

de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…). (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que 

passa-se a analisar a petição inicial e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta abusividade na taxa de juros 

contratada e/ou outras questões. É pacífico a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir da parte autora, pois 

sem ele e sem uma negativa da parte Demandada, não há pretensão 

resistida – lide, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão 

processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida 

administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é de facultar a 

parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando que com as 

facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá questionar por 

e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, no mínimo, 

célere da suposta indevida anotação nos órgãos de proteção ao crédito, 

inclusive com eventual compensação financeira. Além da possibilidade de 

resolução imediata, existe outro importante órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos, qual seja o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. 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. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar documentação complementar que demonstre 

residência neste município, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Outrossim, INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão 

resistida no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

3 - Decorrido o prazo, retorne CONCLUSO para análise. Cáceres/MT, 01º 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA OAB - MT20494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

18/10/2018, às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006213-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARILDA MARIA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – De proêmio, extrai-se que o despacho inicial de id. 

10490368 remeteu o processo ao CEJUSC por reputar que o feito versa 

sobre direito disponível, portanto, haveria possibilidade de resolução 

efetiva do litígio, inclusive, com possibilidade de abarcar questões não 

tratadas no processo, a prevenir ajuizamento de nova demanda. Diante 

desse cenário, este Juízo MANTÉM a designação da referida solenidade, 

devendo a Secretaria da Vara promover com a devida celeridade o 

agendamento do ato junto ao CEJUSC. 2 - De outro norte, DEFERE-SE o 

pedido de id. 12499928. Diante da inércia da parte demandada, DEFERE-SE 

a notificação, conforme requerido na exordial e complementado por 

petições posteriores, eis que os argumentos expendidos pela parte autora 

demonstram seu interesse na presente medida, na forma do art. 726 do 

CPC. 3 – Efetivada a notificação, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE 

mandado à Serventia Extrajudicial a fim de averbar a vertente notificação 

junto à Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel indicado pela parte 

autora. 4 – Após, INTIME-SE a parte autora para que extraia cópia integral 

do feito, já que tramita no sistema PJE, sendo impossível a entrega dos 

autos à parte autora, como determina o art. 729 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 01º de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1742-55.2006.811.0006

 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): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 (...)RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE 

EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO FLUIDEZ DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 

AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEGESE DO ART. 791, III, 

DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deferida a suspensão 

da execução em decorrência da ausência de bens penhoráveis, na forma 

do art. 791, III, do CPC/73, torna-se incabível o cômputo da prescrição 

intercorrente neste período. (Ap 106291/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)1 - Superada a alegação de 

prescrição intercorrente, este juízo passa a analisar os pedidos contidos à 

fl. 126. Em que pese o pedido de penhora de valores pelo sistema 

BACENJUD, volvendo os olhos ao cálculo apresentado pela parte 

exequente (fls. 127/143), verifica-se que estão desatualizados, pois 

realizados em julho de 2016.Logo, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias colacione a planilha atualizada do débito, bem 

como indique precisamente o saldo devedor final, sob pena de 

arquivamento.2 – Após, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos CONCLUSOS 

para demais deliberações.3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de 

julho de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194034 Nr: 10784-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, OÉSIO NUNES DOS 

SANTOS, MÁRCIA MARIA MOTA, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, 

REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 (...)1 – Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta 

pública formulado pelo exequente, constante à fl. 153. 2 – Nos termos do 

art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa 

o imóvel penhorado e avaliado nos autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 

(seis) meses para a alienação particular do bem, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. (...) 

5 – Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor imobiliário 

devidamente credenciado ao conselho profissional para a alienação do 

imóvel, ficando consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento 

de comissão no importe de 5% (cinco) por cento sobre o valor total do 

negócio jurídico realizado. 6 – Na hipótese de concretização da venda do 

bem na forma acima, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como 

manifestar o que entender de direito. 7 – Após, observado o prazo 

consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou na 

hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimado o 

executado, INTIME-SE o exequente para que requerer o que entender de 

direito. 8 – Oportunamente, tendo em vista que não há pendência de 

decisão sobre questões urgentes, DEFERE-SE o pedido formulado à fl. 

157. ABRA-SE vista dos autos à parte executada pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166407 Nr: 3380-45.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, ERIC GAMES DE OLIVEIRA - OAB:173.267-A/SP, JOSÉ 

LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Código n. 166407

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 93, onde a parte autora concorda com a 

purgação da mora, este juízo autoriza a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte credora.

2 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

 3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153551 Nr: 856-12.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA VALDERES SOUZA GATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUÍZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 OAB/RJ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA 

- OAB:244.223 OAB/SP

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 25 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164263 Nr: 1462-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, HEBE ARRUDA 

MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA 

MONTEIRO DA SILVA, JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 Código: 164263
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DESPACHO

1 - Por conta do requerimento de fls. 90/90-verso formulado pela parte 

autora, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 03 

meses, contados da data do protocolo da aludida petição.

2 - Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

promover as diligências determinadas no despacho de fl. 88, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196625 Nr: 1461-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestar nos autos e indicar o novo endereço 

do autor, haja vista que não foi encontrada pelo Senhor Oficial de Justiça 

(fls. 149)para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175347 Nr: 10203-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE ALBUQUERQUE MELGAR, JUCINEY MARCOS 

EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972 OAB/SP

 (...)SENTENÇAI – RelatórioTrata-se de Ação de Usucapião Extraordinária 

de imóvel urbano, ajuizada por ELIZETE ALBUQUERQUE MELGAR e seu 

esposo JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA, em desfavor de 

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, tendo como objeto da presente ação, 

um lote de terreno urbano, situado no Loteamento denominado Jardim 

Imperial, Rua Valencia, Lote 04, Quadra 16, com área de 360,00 (trezentos 

e sessenta) metros quadrados, registrado no cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 20.404, com limites e 

confrontações indicados à fl.95 dos autos.(...). III – DispositivoPosto isso, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o 

domínio de ELIZETE ALBUQUERQUE MELGAR e seu esposo JUCINEY 

MARCOS EVANGELISTA DA SILVA sobre o lote urbano, situado no 

Loteamento denominado Jardim Imperial, localizado na Rua Valencia, 

Quadra 16, lote 04, com área de 360,00 (trezentos e sessenta) metros 

quadrados, registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, 

sob a matrícula nº 20.404, com limites e confrontações indicados à fl.95 

dos autos.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENAM-SE os requerentes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, condenação 

essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Em relação aos honorários 

advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida. EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

ressaltando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de 

modo que tal benesse compreende os emolumentos cartorários 

respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do CPC.Dê-se ciência ao 

Ministério Publico.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159948 Nr: 7721-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE PERIN TURAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA 

SILVA, DROGARIA IAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 (...)1– De início, verifica-se que os demandados Elaine Cardoso Campos e 

Geraldo Dantas da Silva foram devidamente citados (fl. 197-verso e fl. 

198-verso) e deixaram de apresentar resposta no prazo legal. Logo, 

DECRETA-SE a revelia dos aludidos demandados. (...).No ponto, em que 

pese as alegações da parte ré, a verdade é que a exordial apresentou os 

limites da lide, com a respectiva causa de pedir, inclusive, possibilitando a 

apresentação de resposta pela parte contrária. Ademais, eventual 

diferença de valores, caso devido, é questão a ser apurada no mérito da 

demanda, caso constatada a existência de débito para qualquer das 

partes, de modo que este Juízo INDEFERE a preliminar em questão.

(...)Sendo assim, este Juízo rejeita as preliminares alegadas.(...).No ponto, 

a fim de que sejam esclarecidas as questões ainda controvertidas nos 

autos, quais sejam: (a) a existência de um contrato verbal realizado entre 

as partes e os seus exatos termos; (b) a responsabilidade da empresa 

sucessora Drogaria Iahn por eventual adimplemento da obrigação e (c) 

qual seria o valor devido em razão da aludida contratação, DESIGNA-SE 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 

14h30min. 5 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, observando-se a regra do ônus 

probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. (...). 6 – 

No mais, quanto ao pedido para determinar a expedição de ofício ao Banco 

do Brasil, a parte autora deixou de fundamentar a pertinência da 

intervenção do Juízo na busca da aludida prova, haja vista que a 

comprovação da contratação e da disponibilização do valor é 

absolutamente documental e de inteiro acesso da parte, mormente porque 

envolveu a sua própria conta corrente e cadastro com o Banco em 

questão. Por isso, INDEFERE-SE o pedido em tela. 7 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159692 Nr: 7476-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA GATTASS BATISTA

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

OAB:15934/O, JOSÉ MARTINS - OAB:, MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça para o cumprimento de 

mandado. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198097 Nr: 2328-43.2016.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA LOURENÇO DE ALENCAR, ADÃO 

FERNANDES DE JESUS, APARECIDA LUIS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES MOREIRA E ASSUNÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 (...)DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASUma vez que não se depara com questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos:(A) quais os fatos que ocasionaram o acidente; (B) de 

quem foi a responsabilidade pela ocorrência do acidente;(C) a dinâmica do 

acidente em questão;(D) se, no local do acidente, havia sinalização 

adequada;(E) se as partes encontravam-se embriagadas no momento do 

acidente;(F) a ocorrência de culpa concorrente ou culpa exclusiva da 

vítima;(G) quais os danos materiais sofridos pela parte autora em razão do 

acidente em questão e a sua quantificação;(H) se a parte autora era 

dependente economicamente da vítima;(I) qual a renda auferida pela vítima 

antes do acidente; e(J) a existência de danos morais e a sua 

extensão(...).Por essas razões, uma vez que o feito já está amparado com 

prova técnica produzida por instituto de perícia oficial, este Juízo 

INDEFERE o pedido de produção de prova pericial.2 - Depois, no que toca 

ao pedido de prova emprestada, formulado pela parte autora, com relação 

aos autos com código 164834, considerando que as demandas 

apresentam a mesma causa de pedir e que a prova emprestada contra o 

qual se pretende utilizar contou com o devido contraditório, este Juízo 

DEFERE a utilização de prova emprestada dos aludidos autos.(...)3 - 

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, especificar, 

fundamentadamente, quais provas pretende emprestar dos Autos n. 

1956-65.2014.811.0006 (Código: 143499).4 - Após, OFICIE-SE ao Juízo da 

Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a fim de que promova o 

envio de cópia das provas indicadas pela parte autora.5 - Com a juntada, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

documentos juntados, bem como para informar se, com base nos pontos 

controvertidos fixados, pretende a produção de outras provas que ainda 

não constem nos autos.6 - CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17898 Nr: 2524-38.2001.811.0006

 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: RODOLPHO PINTO DE ARRUDA NETO, RODMAR PINTO 

DE ARRUDA JUNIOR, ROOSEWELT PINTO DE ARRUDA, CHRISTIANE PINTO 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Código: 17898

DESPACHO

1 – Uma vez que não se depara com quaisquer requerimentos da parte 

autora, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

2 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181977 Nr: 3487-55.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON ALVES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, razão pela qual CONFIRMA a tutela antecipada deferida às fls. 

32/37 e DECLARA a inexistência do débito em discussão nos presentes 

autos.Ainda, CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da prolação da sentença.CONDENA-SE a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138064 Nr: 7508-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo RECONHECE a ocorrência de 

prescrição da pretensão executória nos cheques em comento, razão pela 

qual JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil e do artigo 33 da lei 7.357/1985.2 - 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita.3 - Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Cáceres/MT, 30 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135576 Nr: 4675-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído para, 

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

andamento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 3629-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C.DO NASCIMENTO ME, ARIANE DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 
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oposta pela parte executada às fls. 124/133.2 – Certificada a preclusão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.3 – Por oportuno, DEFERE-SE a 

gratuidade da justiça à parte executada, como requerido, revogando-se o 

benefício, a qualquer tempo, caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência apresentada.4 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 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: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN, VALMIR DE SOUZA DANELICHEN, VALNEIDE DE SOUZA 

DANELICHEN TONON, PAULO DE SOUZA DANELICHEN, ELAINE DE 

SOUZA DANELICHEN, GEISIANE DE SOUZA DANELICHEN E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de agosto de 2018 às 15h30min (MT). 1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 – PROCEDA a atualização das informações 

processuais junto ao Sistema Apolo, com a inclusão no polo ativo das 

demais partes descritas na fl. 74. 5 – Oportunamente, a fim de possibilitar 

a análise do pleito de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC , INTIMEM-SE os autores por meio de seus advogados (DJE) 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrem os pressupostos para 

a concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. E no 

mesmo prazo, deverão colacionar os instrumentos procuratórios em nome 

dos demais herdeiros. 6- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 23 de 

julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100410 Nr: 5503-55.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUZIMAR 

FARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

- OAB:1.127-A

 Autos n. 5503-55.2010.811.0006 (Código: 100410)

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por dano c/c pedido de pedido de 

retenção de imóvel ajuizada por JACOB SALES em face de JOSEFA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA e LUZIMAR FARIA GONÇALVES.

Considerando o substabelecimento sem reserva de poderes da parte 

requerente (fl. 101), PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos e do 

Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo constar os nomes 

das advogadas substabelecidas.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

pugnando pela desistência do feito (fl. 126).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

houve a concordância de todos os demandados quanto ao aludido pleito, é 

de ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas, se houver, pela parte autora, contudo, suspensas por força do 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1002363-15.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.150,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito. Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar a parte Requerida da lide, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do Laudo 

Pericial juntado ao feito (ID 14315445), pleiteando o que entenderem de 

direito. Cáceres, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003629-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003629-37.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RÉU: ERICA 

OLIVEIRA DE SOUZA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento 

nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do 

taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já analiso a inicial 

nos seguintes termos: A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em 

dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 
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tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 01 de 

agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003652-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003652-80.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS REQUERIDO: 

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA Vistos etc. Nos termos da 

Resolução 005/2014 promovo a redistribuição deste feito ao Juízo da 1ª 

Vara deste foro, por ser o competente para processar e julgar a demanda. 

Cáceres/MT., 01 de agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos etc. Antes de apreciar o requerimento retro, 

deverá o credor demonstrar que cumpriu o disposto no despacho de id. 

11555482, no qual ficou anotado o quanto segue: “Assim sendo, deverá o 

autor diligenciar por bens imóveis ou móveis (veículos, p. ex), e ainda 

justificar a razão da qual não pretende que seja cumprido o mandado de 

tentativa de penhora na residência do devedor.” Para tanto, anoto o prazo 

de 15 (quinze) dias para a manifestação. No prazo, deverá esclarecer se 

pretende averbar a execução junto aos órgãos de proteção ao crédito 

(art. 782, §3° do CPC), bem como lançar mão do Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de bens. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 01 de agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000390-93.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

EXECUTADO: FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA 

Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, anote a dívida nos registros do 

Serasa. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos bens 

suficientes para a garantia da dívida. Deixo de determinar nova tentativa 

de penhora em dinheiro, eis que recentemente tal diligencia foi realizada 

sem êxito. Acaso não seja penhorado bens, retorne concluso para análise 

do pedido de requisição da declaração do imposto de renda. Caceres, 01 

de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1006543-11.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito, Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

Laudo Pericial juntado ao feito (ID 14317559), pleiteando o que entenderem 

de direito. Cáceres, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1006543-11.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito, Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

Laudo Pericial juntado ao feito (ID 14317559), pleiteando o que entenderem 

de direito. Cáceres, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADIMPLEMENTO 

E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito, Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 82 de 719



Laudo Pericial juntado ao feito (ID 14315662), pleiteando o que entenderem 

de direito. Cáceres, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADIMPLEMENTO 

E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito, Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

Laudo Pericial juntado ao feito (ID 14315662), pleiteando o que entenderem 

de direito. Cáceres, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS c.c ALIMENTOS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONÇALVES. Transcrevo a sinopse fática inserida na inicial: “A presente 

ação tem por finalidade pleitear o ressarcimento por Danos Morais e 

Materiais causados pelos três primeiros Requeridos, pois no dia 

19/10/2017, por volta das 15hs40min, na BR 070, mais precisamente no 

KM 611,5, sentido Cuiabá/Cáceres, estes causaram um trágico acidente 

com duas vítimas fatais, estas relacionadas acima, ao qualificar as 

Requerentes, bem como na Certidão de Óbito e Laudo do IML. O ocorrido 

se deu da seguinte forma: O terceiro Requerido, trafegava com uma 

Scania/G 420 A4X2, ano 2010, modelo 2010 de cor vermelha – Placa HMV 

3332 – Renavam: 00198541848 (documento anexo) e conforme vídeo 

divulgado 3 dias após o acidente, comprovou-se que este trafegava em 

altíssima velocidade e completamente desorientado, batendo bruscamente 

a dianteira da Scania com a traseira dos dois veículos das vítimas que 

estavam parados no acostamento, ISSO MESMO EXCELÊNCIA, AS 

VÍTIMAS ESTAVAM PARADAS NO ACOSTAMENTO. Para melhor explicar 

o que aconteceu no dia do acidente, se junta a esta petição o Boletim de 

Ocorrência disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal, onde demonstra 

fielmente o trajeto que o Requerido realizou e posteriormente como ficaram 

os carros após a colisão. Observe Excelência a situação que o Scania 

que o terceiro Requerido conduzia ficou, podendo-se mensurar a 

velocidade que o mesmo estava, bem como a forma como ficaram as 

vítimas. (...) Excelência, infelizmente as fotos são muito fortes, mas elas 

representam o tamanho da brutalidade que os Requeridos, neste caso o 

condutor Alonso Marcos Moreira, colidiu com as vítimas, bem como da 

para mensurar a velocidade que o mesmo estava para causar tamanho 

estrago na vida dessas pessoas, não havendo nenhuma chance de 

sobreviverem dessa situação. Tais fatos geraram para as Requerentes, 

danos de várias espécies, tais quais os danos morais (incomensuráveis, 

pois perderam seus companheiros, pai de seus filhos e responsáveis pelo 

sustento das suas respectivas famílias), materiais (prejuízo com o 

conserto do caminhão do Senhor José Gonçalves, bem como translado do 

veículo, assim como despesas com o funeral, entre outras coisas) e a 

necessidade de pensão alimentícia para a subsistência das famílias 

pranteadas. Insta mencionar Excelência, que ambas as vítimas, eram 

provedoras de suas famílias, todo o salário mensal advinha de seus 

respectivos trabalhos, ou seja, as Requerentes, que no caso em tela, são 

as viúvas, bem como genitoras dos filhos dos falecidos, não possuem 

outra renda a não ser as dos companheiros, que vieram a óbito e trouxe 

além da tristeza e a dor incalculável, muitas dívidas, pois elas se 

acumularam com o ocorrido. Tentado por diversas vezes um contato com 

os Requeridos, estes abruptamente se esquivaram das suas 

responsabilidades, inclusive não queriam acionar e registrar o sinistro ao 

seguro (quarto Requerido) que eles pertencem, ou seja, um acordo para a 

reparação amigável dos danos, por agora se mostrou impossível, não 

restando as Requerentes alternativas, senão socorrerem ao Poder 

Judiciário para terem pelo menos materialmente suas agruras, pois 

nenhum valor pecuniário trará seus companheiros de volta. No dia 

25/11/2017, a procuradora das Requerentes acionou/registrou um sinistro 

junto a seguradora dos Requeridos, no caso em tela o quarto Requerido, 

seguradora essa conhecida como Bradesco Seguros, para que estes 

pudessem ressarcir os danos materiais causados com o veículo da vítima 

José no dia 28/11/2017, a mesma procuradora foi informada em contato 

telefônico com a seguradora como sendo (11)4063-6865 e 0800 701 

2757, ambos informaram que o Segurado (primeiro Requerido, 

representado pelo segundo Requerido) não se apresentou culpado da 

situação e por este motivo o sinistro aberto no dia 25/11/2017, seria 

cancelado pela seguradora (quarto Requerido). Digo mais Excelência, os 

sinistros são respectivamente 204.2017.1125-0019 (referente ao 

falecimento de Célio Silva), 204.2017.1125.0027 (referente ao falecimento 

do Senhor José Gonçalves) e 203.2017.1125.0010 (referente ao dano 

material causado ao veículo conduzido pelo Senhor José Gonçalves). 

Excelência, como uma seguradora se esquiva do pagamento dos danos, 

simplesmente pela carta negativa de responsabilidade dos três primeiros 

Requeridos sem ao menos entrar em contato com a Representante das 

Requerentes, para que esta envie documentações comprobatórias? Isso é 

completamente errôneo e absurdo! Um completo desrespeito para com as 

famílias enlutadas. Se a seguradora ao menos buscasse a documentação 

dos terceiros, a comprovação seria notória e clara do ocorrido e a 

responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais seriam efetivados. 

Excelência, para que possa ser melhor explicado, cumpre mencionar que 

a Scania dirigida pelo Terceiro Requerido é de propriedade do Primeiro 

Requerido, que tem como dono o Segundo Requerido, que no caso em tela 

é cunhado do Senhor Alonso, ou seja, o condutor do veículo e quanto ao 

Quarto Requerido, esta é a seguradora dos demais Requeridos, que 

também se esquivam do pagamento, por este motivo acionasse ambos no 

pólo passivo. Além de tudo o que foi relatado, cumpre mencionar que o 

Senhor Célio Silva, falecido após o acidente automobilístico, era 

funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, lotado 

no gabinete de Eduardo Botelho, atual presidente da Assembleia, bem 

como que estava a serviço do seu local de trabalho, no dia do ocorrido, 

tendo em vista que era o chefe responsável pelas Sessões Itinerantes da 

casa, importante frisar para título de futura pensão alimentícia, que o seu 

salário mensal perfazia a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) bruto, ou seja, a base de cálculo a ser considerada para uma 

pensão a primeira Requerente, deve ser o valor do salário do falecido e 

não do salário mínimo. Além do mais, Célio Silva, teve sua vida ceifada aos 

48 anos e de acordo com a expectativa de vida do IBGE para 2018, passa 

dos 80 anos, ou seja, essa informação precisa ser observada, pois Célio 

era um homem saudável e não tinha nenhum problema de vícios. Quanto 

ao Senhor José Gonçalves, este trabalhava como caminhoneiro na 

empresa Mercado Todo Dia, registrado em Carteira de Trabalho com 

salário de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, essa 
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informação também precisa ser considerada, tendo em vista que essa 

deve ser a base de calculo para uma futura indenização a Segunda 

Requerida, bem como a expectativa de vida do IBGE, pois o mesmo 

também era pessoa saudável e sem vícios. Excelência, as Requerentes 

não querem nada que não sejam delas de direito, visto que os três 

primeiros Requeridos, causaram todo esse sofrimento, não havendo 

motivo para que não se responsabilizem de algo tão drástico e absurdo. 

As famílias buscam por justiça na esfera criminal e agora também na 

esfera civil, pois a vida continua e as contas persistem a chegar, mesmo 

após o falecimento dos seus companheiros. Que a justiça seja feita, o 

valor pecuniário não os trará de volta, mas acalentará as dívidas e ajudará 

os que ficaram, pois o ciclo da vida continua e precisa ser mantido.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o em sede de tutela de 

urgência o quanto segue: “(...) b) A concessão de tutela de urgência, nos 

termos do artigo 300 do Novo CPC, fixando alimentos provisórios com 

relação a base de calculo salarial de cada falecido. O fumus boni iuris 

resta cristalino, pois o Terceiro Requerido assumiu a direção do veículo 

automotor, causando acidente que ceifou a vida duas pessoas, devendo 

responder pela subsistência das famílias nos termos do artigo 948, II do 

Código Civil, de forma solidária com a empresa, no caso os dois primeiros 

Requeridos, e o periculum in mora, uma vez que “quem tem fome, tem 

pressa”. No mérito, ainda requereu o seguinte: “d.1) Condenar os 

Requeridos a indenizar por danos materiais à Primeira Requerente no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes à somatória dos 

danos por esta suportados para o pagamento do funeral. d.2) Com relação 

a Segunda Requerente, o pagamento dos danos materiais com relação ao 

funeral, assim como toda a carga perdida no acidente, além do translado 

do veículo até a empresa na Comarca de Cuiabá/MT, como sendo R$ 

200.000.00 (cinquenta mil reais), notas anexas, bem com o pagamento do 

conserto do veículo do Senhor José, vez que a Seguradora, insiste em 

não pagar o mesmo, muito menos os três primeiros Requeridos. d.3) 

Condenar os Requeridos a indenizar CADA REQUERENTE por danos 

morais, que conforme aduzido, pleiteia-se o montante de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), para melhor frisar os fatos, que este valor seja para 

cada Requerente. d.3) Condenar os Requeridos a pagar a título de 

alimentos a importância de 12.000,00 (doze mil reais) para a Primeira 

Requerente e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Segunda Requerente, até 

a data em que ambos os de cujus completariam 90 (noventa) anos de 

idade; e) Condenação dos Requerido em custas e honorários nos 

patamares legais, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil;” Com a inicial, vieram os documentos. Após a citação e 

tentativa de autocomposição entre as partes, foi apresentada a 

contestação pelo réu BRADESCO SEGUROS (id. 13921929). Na 

oportunidade, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa de MARIA NEUZA, 

sob o argumento de que a mesma não é titular do direito perseguido; 

questionou o deferimento da justiça gratuita em favor da autora; no mérito, 

teceu considerações com vistas a improcedência da ação. Com a 

contestação, vieram documentos. Também foi apresentada contestação 

dos requeridos PAULO FERNANDO POLIZELLI, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI TRABSOIRTES-ME e ALONSO MARCOS MOREIRA (id. 

13952504). Na oportunidade, ventilou argumentos visando a 

improcedência da ação. Ao final requereu o julgamento de improcedência 

da ação. Por fim, a parte autora novamente manifestou no id. 14360639 

opondo-se às contestações e requerendo o prosseguimento da ação 

mediante a apreciação do pedido de urgência. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c.c ALIMENTOS E TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS e MARIA NEUZA 

RAIMUNDO GONÇALVES. Inicialmente, examino as questões preliminares 

ventiladas nas contestações. O réu BRADESCO arguiu a ilegitimidade ativa 

de MARIA NEUZA sob o argumento de que a mesma estaria litigando por 

direito sobre o qual não deteria titularidade. Já os demais requeridos, 

arguiram a ilegitimidade ativa de ADRIANA MORAIS. Pois bem. É sabido 

que este Juízo acompanha o entendimento ainda observado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o qual tem decidido que as condições da ação devem 

ser verificadas desde logo diante do ajuizamento da ação (cognição 

sumária) de sorte que não sendo possível constatar em tal circunstância a 

ausência de qualquer condição da ação, levando o Juízo a uma análise 

mais aprofundada dos autos, não será mais o caso de extinção do 

processo sem resolução de mérito, mas sim mediante a resolução do 

mérito, já que necessário a análise dos demais elementos probatórios do 

processo – circunstância esta em que inevitavelmente será necessário 

apreciar o mérito. Nesse sentido: “(...) As condições da ação devem ser 

averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa 

formulada inicial e não da análise do mérito da demanda. (...)” (REsp 

1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Com efeito, quando do recebimento da 

inicial averiguou-se em meio das asserções contidas na inicial, vinculação 

subjetiva entre os requeridos e a parte autora, de modo que a sua 

presença deve ser mantida até a resolução do mérito e, na oportunidade 

do exame de mérito, em sendo constatada a ilegitimidade, será então o 

caso de improcedência. Logo, não há que se falar em carência da ação. 

Do mesmo modo, a objeção apresentada pelo réu BRADESCO quanto ao 

deferimento da justiça gratuita deve ser rejeitada. Isso porque o réu 

apesar de questionar o benefício em favor da autora, nada trouxe aos 

autos para desconstituir o benefício. Sendo assim, ausente a prova em 

contrário quanto a alegada hipossuficiência das requerentes, cujo ponto 

foi objeto de questionamento e ampla análise do Juízo antes de determinar 

o processamento da inicial, é de se rejeitar a objeção ao aludido benefício. 

No mais, inexistem outras preliminares a serem apreciadas. Por outro lado, 

está pendente a análise do pedido de tutela de urgência deduzido na 

inicial, onde as autoras pretendem o que segue: “A concessão de tutela 

de urgência, nos termos do artigo 300 do Novo CPC, fixando alimentos 

provisórios com relação a base de calculo salarial de cada falecido. O 

fumus boni iuris resta cristalino, pois o Terceiro Requerido assumiu a 

direção do veículo automotor, causando acidente que ceifou a vida duas 

pessoas, devendo responder pela subsistência das famílias nos termos 

do artigo 948, II do Código Civil, de forma solidária com a empresa, no caso 

os dois primeiros Requeridos, e o periculum in mora, uma vez que “quem 

tem fome, tem pressa”. Pois bem. O Código de Processo Civil estabeleceu 

um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a 

leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida 

em caráter incidental independe do pagamento de custas. Art. 296. A 

tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas 

pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. 

Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a 

eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 297. O juiz 

poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação 

da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória 

observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, 

no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou 

revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo 

claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da 

causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do 

pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Já em relação a Tutela de 

Evidência, esta será concedida independente a 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.” A lei ainda 

estabelece que apenas nas hipóteses “II” e “III” o Juízo poderá deferir 

liminarmente, sendo que nos demais casos é necessário o contraditório 

(art. 311, parágrafo único do CPC). Também estabelece a lei que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, poderá 

o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da 

medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência 
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que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, 

Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! Com 

efeito, atento as informações contidas no processo até então, passo a 

análise do pedido de tutela provisória de urgência: A tutela de urgência 

deverá ser indeferida, neste momento. Isso porque à luz da prova 

pré-constituída até o momento, não se verifica a presença dos elementos 

suficientes ao deferimento. Explico! Da leitura do requerimento de 

urgência, observa-se que a parte autora pretende a fixação de alimentos 

com relação a base de cálculo salarial de cada falecido. Nesse sentido a 

inicial mencionou que o de cujus Célio Silva auferia renda mensal no 

importe aproximado de R$12.000,00, enquanto que o de cujus José 

Gonçalves auferia renda de aproximadamente R$3.000,00. Ocorre que da 

verificação dos documentos encartados à inicial, não se notou que a parte 

tenha promovido a juntada dos respectivos comprovantes de renda. Não 

obstante, o cotejo das demais provas com vistas a apuração de eventual 

indício de culpa dos requeridos, implicaria na irremediável antecipação da 

matéria de mérito, o que seria indevido. Sendo assim, muito embora 

existam indícios, referida prova indiciária deverá ser apreciada 

conjuntamente com os demais elementos de prova a serem produzidos na 

instrução, a fim de que o Juízo possa formular sua convicção segundo 

elementos mais seguros e no momento mais adequado (sentença). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. INDEFERIMENTO. Inexistindo prova suficientemente robusta a 

ensejar a culpa exclusiva do agravado pelo sinistro que vitimou o cônjuge 

e pai dos agravantes, não há como arbitrarem-se alimentos em 

antecipação de tutela. Inexistência dos requisitos necessários à 

concessão da medida. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70037245651, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 14/07/2010). Devo 

ressaltar que o indeferimento do pedido de tutela de urgência não constitui 

de forma alguma em presságio acerca do resultado do mérito da presente 

ação, nem seria acaso a tutela fosse deferida. Todavia, dada a 

necessidade de maior dilação probatória, aliado ainda a ausência de 

parâmetro quanto aos rendimentos dos falecidos quando em vida, 

somam-se e levam ao Juízo à neste momento indeferir o pedido de tutela 

de urgência. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

almejada na inicial. No mais, no tocante a pretensão probatória, observo 

que a parte requerida (PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES – ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI e ALONSO MARCOS MOREIRA) em sua 

manifestação, demonstraram interesse na produção de prova pericial 

indireta. A esse respeito, considerando que cabe ao Juízo a deliberação 

quanto as provas a serem produzidas (art. 370/CPC), deverá a parte ré 

melhor esclarecer/justificar acerca da aludida prova pretendida, 

abordando em que consistirá e para que servirá no sentido de esclarecer 

os fatos apreciados no processo. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. A 

faculdade processual em destaque está sendo conferida com base no art. 

139, VI do Código de Processo Civil. E no mesmo dispositivo, fica 

franqueado a todas as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

complementar a pretensão probatória já expressada nos autos, sendo que 

acaso possuam interesse em outras provas, deverão justificar a 

pertinência de sua produção ao processo, sob pena de serem 

consideradas impertinentes e assim indeferidas nos termos do art. 370 do 

Código de Processo Civil. No mais, observe o cartório a necessidade de 

retificar o polo passivo da ação, fazendo constar BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, no lugar do atual BRADESCO SEGUROS 

S/A. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 01 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002484-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Aguardando resposta dos Ofícios 158 e 159/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AMADEO DE ALMEIDA OAB - SP83406 (ADVOGADO)

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO OAB - SP21416 (ADVOGADO)

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ OAB - SP360595 (ADVOGADO)

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos com 

a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 05 dias, manifeste com relação ao teor dos 

documentos juntados ao feito pela parte requerida (ID 14477069), 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 1 de agosto de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES Processo: 1004892-41.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SAMUEL 

ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: MANOEL TEIXEIRA NETOS Vistos 

etc. Defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme 

solicitado no item “a” da manifestação anterior - id. Num. 13989976, o que 

faço reiterando o despacho contido no id. 11962343. Anote-se no 

mandado que a parte autora disponibilizou-se a fornecer o apoio 

necessário ao cumprimento do mandado, para tanto, informou os 

seguintes contatos telefônicos: Requerente Samuel n. e de seus 

advogados 65 – 3222-2252 (escritório Cleiton Tubino), 65 

999890233(Advogado Cleiton Tubino), 65 99996-8643 (Advogada Joice 

P.P. Siqueira). Não obstante, atento aos requerimentos expostos no item 

“b” da manifestação anterior, delibero nos seguintes termos: - Expeça-se 

o necessário para a averbação da presente execução e seu devedor, 

junto aos cadastros de restrição ao crédito (SERASA), na forma do art. 

782, §3° do Código de Processo Civil; -Concomitante, deverá ser realizada 

diligência via sistema BACENJUD, nos seguintes termos: No caso dos 

autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito 

pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à 

penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis 

recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado 

pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Cáceres/MT., 27 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS c.c ALIMENTOS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONÇALVES. Transcrevo a sinopse fática inserida na inicial: “A presente 

ação tem por finalidade pleitear o ressarcimento por Danos Morais e 

Materiais causados pelos três primeiros Requeridos, pois no dia 

19/10/2017, por volta das 15hs40min, na BR 070, mais precisamente no 

KM 611,5, sentido Cuiabá/Cáceres, estes causaram um trágico acidente 

com duas vítimas fatais, estas relacionadas acima, ao qualificar as 

Requerentes, bem como na Certidão de Óbito e Laudo do IML. O ocorrido 

se deu da seguinte forma: O terceiro Requerido, trafegava com uma 

Scania/G 420 A4X2, ano 2010, modelo 2010 de cor vermelha – Placa HMV 

3332 – Renavam: 00198541848 (documento anexo) e conforme vídeo 

divulgado 3 dias após o acidente, comprovou-se que este trafegava em 

altíssima velocidade e completamente desorientado, batendo bruscamente 

a dianteira da Scania com a traseira dos dois veículos das vítimas que 

estavam parados no acostamento, ISSO MESMO EXCELÊNCIA, AS 

VÍTIMAS ESTAVAM PARADAS NO ACOSTAMENTO. Para melhor explicar 

o que aconteceu no dia do acidente, se junta a esta petição o Boletim de 

Ocorrência disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal, onde demonstra 

fielmente o trajeto que o Requerido realizou e posteriormente como ficaram 

os carros após a colisão. Observe Excelência a situação que o Scania 

que o terceiro Requerido conduzia ficou, podendo-se mensurar a 

velocidade que o mesmo estava, bem como a forma como ficaram as 

vítimas. (...) Excelência, infelizmente as fotos são muito fortes, mas elas 

representam o tamanho da brutalidade que os Requeridos, neste caso o 

condutor Alonso Marcos Moreira, colidiu com as vítimas, bem como da 

para mensurar a velocidade que o mesmo estava para causar tamanho 

estrago na vida dessas pessoas, não havendo nenhuma chance de 

sobreviverem dessa situação. Tais fatos geraram para as Requerentes, 

danos de várias espécies, tais quais os danos morais (incomensuráveis, 

pois perderam seus companheiros, pai de seus filhos e responsáveis pelo 

sustento das suas respectivas famílias), materiais (prejuízo com o 

conserto do caminhão do Senhor José Gonçalves, bem como translado do 

veículo, assim como despesas com o funeral, entre outras coisas) e a 

necessidade de pensão alimentícia para a subsistência das famílias 

pranteadas. Insta mencionar Excelência, que ambas as vítimas, eram 

provedoras de suas famílias, todo o salário mensal advinha de seus 

respectivos trabalhos, ou seja, as Requerentes, que no caso em tela, são 

as viúvas, bem como genitoras dos filhos dos falecidos, não possuem 

outra renda a não ser as dos companheiros, que vieram a óbito e trouxe 

além da tristeza e a dor incalculável, muitas dívidas, pois elas se 

acumularam com o ocorrido. Tentado por diversas vezes um contato com 

os Requeridos, estes abruptamente se esquivaram das suas 

responsabilidades, inclusive não queriam acionar e registrar o sinistro ao 

seguro (quarto Requerido) que eles pertencem, ou seja, um acordo para a 

reparação amigável dos danos, por agora se mostrou impossível, não 

restando as Requerentes alternativas, senão socorrerem ao Poder 

Judiciário para terem pelo menos materialmente suas agruras, pois 

nenhum valor pecuniário trará seus companheiros de volta. No dia 

25/11/2017, a procuradora das Requerentes acionou/registrou um sinistro 

junto a seguradora dos Requeridos, no caso em tela o quarto Requerido, 

seguradora essa conhecida como Bradesco Seguros, para que estes 

pudessem ressarcir os danos materiais causados com o veículo da vítima 

José no dia 28/11/2017, a mesma procuradora foi informada em contato 

telefônico com a seguradora como sendo (11)4063-6865 e 0800 701 

2757, ambos informaram que o Segurado (primeiro Requerido, 

representado pelo segundo Requerido) não se apresentou culpado da 

situação e por este motivo o sinistro aberto no dia 25/11/2017, seria 

cancelado pela seguradora (quarto Requerido). Digo mais Excelência, os 

sinistros são respectivamente 204.2017.1125-0019 (referente ao 

falecimento de Célio Silva), 204.2017.1125.0027 (referente ao falecimento 

do Senhor José Gonçalves) e 203.2017.1125.0010 (referente ao dano 

material causado ao veículo conduzido pelo Senhor José Gonçalves). 

Excelência, como uma seguradora se esquiva do pagamento dos danos, 

simplesmente pela carta negativa de responsabilidade dos três primeiros 

Requeridos sem ao menos entrar em contato com a Representante das 

Requerentes, para que esta envie documentações comprobatórias? Isso é 

completamente errôneo e absurdo! Um completo desrespeito para com as 

famílias enlutadas. Se a seguradora ao menos buscasse a documentação 

dos terceiros, a comprovação seria notória e clara do ocorrido e a 

responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais seriam efetivados. 

Excelência, para que possa ser melhor explicado, cumpre mencionar que 

a Scania dirigida pelo Terceiro Requerido é de propriedade do Primeiro 

Requerido, que tem como dono o Segundo Requerido, que no caso em tela 

é cunhado do Senhor Alonso, ou seja, o condutor do veículo e quanto ao 

Quarto Requerido, esta é a seguradora dos demais Requeridos, que 

também se esquivam do pagamento, por este motivo acionasse ambos no 

pólo passivo. Além de tudo o que foi relatado, cumpre mencionar que o 

Senhor Célio Silva, falecido após o acidente automobilístico, era 

funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, lotado 

no gabinete de Eduardo Botelho, atual presidente da Assembleia, bem 
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como que estava a serviço do seu local de trabalho, no dia do ocorrido, 

tendo em vista que era o chefe responsável pelas Sessões Itinerantes da 

casa, importante frisar para título de futura pensão alimentícia, que o seu 

salário mensal perfazia a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) bruto, ou seja, a base de cálculo a ser considerada para uma 

pensão a primeira Requerente, deve ser o valor do salário do falecido e 

não do salário mínimo. Além do mais, Célio Silva, teve sua vida ceifada aos 

48 anos e de acordo com a expectativa de vida do IBGE para 2018, passa 

dos 80 anos, ou seja, essa informação precisa ser observada, pois Célio 

era um homem saudável e não tinha nenhum problema de vícios. Quanto 

ao Senhor José Gonçalves, este trabalhava como caminhoneiro na 

empresa Mercado Todo Dia, registrado em Carteira de Trabalho com 

salário de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, essa 

informação também precisa ser considerada, tendo em vista que essa 

deve ser a base de calculo para uma futura indenização a Segunda 

Requerida, bem como a expectativa de vida do IBGE, pois o mesmo 

também era pessoa saudável e sem vícios. Excelência, as Requerentes 

não querem nada que não sejam delas de direito, visto que os três 

primeiros Requeridos, causaram todo esse sofrimento, não havendo 

motivo para que não se responsabilizem de algo tão drástico e absurdo. 

As famílias buscam por justiça na esfera criminal e agora também na 

esfera civil, pois a vida continua e as contas persistem a chegar, mesmo 

após o falecimento dos seus companheiros. Que a justiça seja feita, o 

valor pecuniário não os trará de volta, mas acalentará as dívidas e ajudará 

os que ficaram, pois o ciclo da vida continua e precisa ser mantido.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu o em sede de tutela de 

urgência o quanto segue: “(...) b) A concessão de tutela de urgência, nos 

termos do artigo 300 do Novo CPC, fixando alimentos provisórios com 

relação a base de calculo salarial de cada falecido. O fumus boni iuris 

resta cristalino, pois o Terceiro Requerido assumiu a direção do veículo 

automotor, causando acidente que ceifou a vida duas pessoas, devendo 

responder pela subsistência das famílias nos termos do artigo 948, II do 

Código Civil, de forma solidária com a empresa, no caso os dois primeiros 

Requeridos, e o periculum in mora, uma vez que “quem tem fome, tem 

pressa”. No mérito, ainda requereu o seguinte: “d.1) Condenar os 

Requeridos a indenizar por danos materiais à Primeira Requerente no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes à somatória dos 

danos por esta suportados para o pagamento do funeral. d.2) Com relação 

a Segunda Requerente, o pagamento dos danos materiais com relação ao 

funeral, assim como toda a carga perdida no acidente, além do translado 

do veículo até a empresa na Comarca de Cuiabá/MT, como sendo R$ 

200.000.00 (cinquenta mil reais), notas anexas, bem com o pagamento do 

conserto do veículo do Senhor José, vez que a Seguradora, insiste em 

não pagar o mesmo, muito menos os três primeiros Requeridos. d.3) 

Condenar os Requeridos a indenizar CADA REQUERENTE por danos 

morais, que conforme aduzido, pleiteia-se o montante de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), para melhor frisar os fatos, que este valor seja para 

cada Requerente. d.3) Condenar os Requeridos a pagar a título de 

alimentos a importância de 12.000,00 (doze mil reais) para a Primeira 

Requerente e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Segunda Requerente, até 

a data em que ambos os de cujus completariam 90 (noventa) anos de 

idade; e) Condenação dos Requerido em custas e honorários nos 

patamares legais, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil;” Com a inicial, vieram os documentos. Após a citação e 

tentativa de autocomposição entre as partes, foi apresentada a 

contestação pelo réu BRADESCO SEGUROS (id. 13921929). Na 

oportunidade, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa de MARIA NEUZA, 

sob o argumento de que a mesma não é titular do direito perseguido; 

questionou o deferimento da justiça gratuita em favor da autora; no mérito, 

teceu considerações com vistas a improcedência da ação. Com a 

contestação, vieram documentos. Também foi apresentada contestação 

dos requeridos PAULO FERNANDO POLIZELLI, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI TRABSOIRTES-ME e ALONSO MARCOS MOREIRA (id. 

13952504). Na oportunidade, ventilou argumentos visando a 

improcedência da ação. Ao final requereu o julgamento de improcedência 

da ação. Por fim, a parte autora novamente manifestou no id. 14360639 

opondo-se às contestações e requerendo o prosseguimento da ação 

mediante a apreciação do pedido de urgência. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c.c ALIMENTOS E TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS e MARIA NEUZA 

RAIMUNDO GONÇALVES. Inicialmente, examino as questões preliminares 

ventiladas nas contestações. O réu BRADESCO arguiu a ilegitimidade ativa 

de MARIA NEUZA sob o argumento de que a mesma estaria litigando por 

direito sobre o qual não deteria titularidade. Já os demais requeridos, 

arguiram a ilegitimidade ativa de ADRIANA MORAIS. Pois bem. É sabido 

que este Juízo acompanha o entendimento ainda observado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o qual tem decidido que as condições da ação devem 

ser verificadas desde logo diante do ajuizamento da ação (cognição 

sumária) de sorte que não sendo possível constatar em tal circunstância a 

ausência de qualquer condição da ação, levando o Juízo a uma análise 

mais aprofundada dos autos, não será mais o caso de extinção do 

processo sem resolução de mérito, mas sim mediante a resolução do 

mérito, já que necessário a análise dos demais elementos probatórios do 

processo – circunstância esta em que inevitavelmente será necessário 

apreciar o mérito. Nesse sentido: “(...) As condições da ação devem ser 

averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa 

formulada inicial e não da análise do mérito da demanda. (...)” (REsp 

1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Com efeito, quando do recebimento da 

inicial averiguou-se em meio das asserções contidas na inicial, vinculação 

subjetiva entre os requeridos e a parte autora, de modo que a sua 

presença deve ser mantida até a resolução do mérito e, na oportunidade 

do exame de mérito, em sendo constatada a ilegitimidade, será então o 

caso de improcedência. Logo, não há que se falar em carência da ação. 

Do mesmo modo, a objeção apresentada pelo réu BRADESCO quanto ao 

deferimento da justiça gratuita deve ser rejeitada. Isso porque o réu 

apesar de questionar o benefício em favor da autora, nada trouxe aos 

autos para desconstituir o benefício. Sendo assim, ausente a prova em 

contrário quanto a alegada hipossuficiência das requerentes, cujo ponto 

foi objeto de questionamento e ampla análise do Juízo antes de determinar 

o processamento da inicial, é de se rejeitar a objeção ao aludido benefício. 

No mais, inexistem outras preliminares a serem apreciadas. Por outro lado, 

está pendente a análise do pedido de tutela de urgência deduzido na 

inicial, onde as autoras pretendem o que segue: “A concessão de tutela 

de urgência, nos termos do artigo 300 do Novo CPC, fixando alimentos 

provisórios com relação a base de calculo salarial de cada falecido. O 

fumus boni iuris resta cristalino, pois o Terceiro Requerido assumiu a 

direção do veículo automotor, causando acidente que ceifou a vida duas 

pessoas, devendo responder pela subsistência das famílias nos termos 

do artigo 948, II do Código Civil, de forma solidária com a empresa, no caso 

os dois primeiros Requeridos, e o periculum in mora, uma vez que “quem 

tem fome, tem pressa”. Pois bem. O Código de Processo Civil estabeleceu 

um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a 

leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida 

em caráter incidental independe do pagamento de custas. Art. 296. A 

tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas 

pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. 

Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a 

eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 297. O juiz 

poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação 

da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória 

observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, 

no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou 

revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo 

claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da 

causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do 

pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se, portanto, que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Já em relação a Tutela de 

Evidência, esta será concedida independente a 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 
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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.” A lei ainda 

estabelece que apenas nas hipóteses “II” e “III” o Juízo poderá deferir 

liminarmente, sendo que nos demais casos é necessário o contraditório 

(art. 311, parágrafo único do CPC). Também estabelece a lei que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, poderá 

o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da 

medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência 

que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, 

Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! Com 

efeito, atento as informações contidas no processo até então, passo a 

análise do pedido de tutela provisória de urgência: A tutela de urgência 

deverá ser indeferida, neste momento. Isso porque à luz da prova 

pré-constituída até o momento, não se verifica a presença dos elementos 

suficientes ao deferimento. Explico! Da leitura do requerimento de 

urgência, observa-se que a parte autora pretende a fixação de alimentos 

com relação a base de cálculo salarial de cada falecido. Nesse sentido a 

inicial mencionou que o de cujus Célio Silva auferia renda mensal no 

importe aproximado de R$12.000,00, enquanto que o de cujus José 

Gonçalves auferia renda de aproximadamente R$3.000,00. Ocorre que da 

verificação dos documentos encartados à inicial, não se notou que a parte 

tenha promovido a juntada dos respectivos comprovantes de renda. Não 

obstante, o cotejo das demais provas com vistas a apuração de eventual 

indício de culpa dos requeridos, implicaria na irremediável antecipação da 

matéria de mérito, o que seria indevido. Sendo assim, muito embora 

existam indícios, referida prova indiciária deverá ser apreciada 

conjuntamente com os demais elementos de prova a serem produzidos na 

instrução, a fim de que o Juízo possa formular sua convicção segundo 

elementos mais seguros e no momento mais adequado (sentença). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. INDEFERIMENTO. Inexistindo prova suficientemente robusta a 

ensejar a culpa exclusiva do agravado pelo sinistro que vitimou o cônjuge 

e pai dos agravantes, não há como arbitrarem-se alimentos em 

antecipação de tutela. Inexistência dos requisitos necessários à 

concessão da medida. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70037245651, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 14/07/2010). Devo 

ressaltar que o indeferimento do pedido de tutela de urgência não constitui 

de forma alguma em presságio acerca do resultado do mérito da presente 

ação, nem seria acaso a tutela fosse deferida. Todavia, dada a 

necessidade de maior dilação probatória, aliado ainda a ausência de 

parâmetro quanto aos rendimentos dos falecidos quando em vida, 

somam-se e levam ao Juízo à neste momento indeferir o pedido de tutela 

de urgência. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

almejada na inicial. No mais, no tocante a pretensão probatória, observo 

que a parte requerida (PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES – ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI e ALONSO MARCOS MOREIRA) em sua 

manifestação, demonstraram interesse na produção de prova pericial 

indireta. A esse respeito, considerando que cabe ao Juízo a deliberação 

quanto as provas a serem produzidas (art. 370/CPC), deverá a parte ré 

melhor esclarecer/justificar acerca da aludida prova pretendida, 

abordando em que consistirá e para que servirá no sentido de esclarecer 

os fatos apreciados no processo. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. A 

faculdade processual em destaque está sendo conferida com base no art. 

139, VI do Código de Processo Civil. E no mesmo dispositivo, fica 

franqueado a todas as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

complementar a pretensão probatória já expressada nos autos, sendo que 

acaso possuam interesse em outras provas, deverão justificar a 

pertinência de sua produção ao processo, sob pena de serem 

consideradas impertinentes e assim indeferidas nos termos do art. 370 do 

Código de Processo Civil. No mais, observe o cartório a necessidade de 

retificar o polo passivo da ação, fazendo constar BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, no lugar do atual BRADESCO SEGUROS 

S/A. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 01 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001137-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PERON DOMINGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

GUSTAVO DOMINGOS SAKR BISINOTO - PRÓ-REITOR DE 

ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

PRO-REITORA VERA LUCIA DA ROCHA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por ANA CRISTINA PERON DOMINGUES contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos. Narra a parte impetrante, em síntese, que é 

servidora pública efetiva da UNEMAT, tendo postulado remoção por motivo 

de saúde do campus de Juara para o de Diamantino, em razão de 

problema de saúde de sua genitora, o que foi indeferido, razão pela qual 

se volve perante este Juízo. Junto à inicial aportaram documentos. 

Postergou-se a análise da liminar para após a resposta da autoridade 

coatora. Em informações, a autoridade coatora noticia que a impetrante 

está em estágio probatório, sendo vedada a possibilidade de remoção. 

Liminar deferida. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Versam os autos sobre pedido de segurança impetrado por ANA 

CRISTINA PERON DOMINGUES contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser ilegal 

negar-lhe a remoção por motivo de saúde. É caso de concessão da 

segurança. Na espécie, pretende-se a remoção, por motivo de saúde, da 

impetrante, servidor pública efetiva do campus de Juara para o de 

Diamantino para acompanhar e ajudar no tratamento de saúde de sua 

genitora. Requerido administrativamente, o pedido foi indeferido ao 
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fundamento de que a impetrante se encontra em estágio probatório. (id 

12824050). Sobre o tema, é questão basilar do direito público que a 

Administração Pública está incondicionalmente vinculada à previsão 

normativa (princípio da legalidade), ou seja, o Estado somente atua quando 

houver lei expressa autorizando e/ou determinando o ato. Ainda, todos os 

atos administrativos devem ser orientados pelos princípios fundamentais 

da supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade 

do interesse público. Nestes termos, a remoção de servidor público da 

UNEMAT por motivo de saúde encontra-se tão-somente regulada pela Lei 

Complementar n.º 04/1990, que assim dispõe: Art. 51 Remoção é o 

deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em 

cada órgão: § 1º A REMOÇÃO A PEDIDO PARA OUTRA LOCALIDADE, 

POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR, cônjuge, companheiro, ou 

DEPENDENTE fica condicionada à apresentação de LAUDO PERICIAL 

EMITIDO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE PERICIA MÉDICA da Secretaria 

de Estado de Administração – SAD, bem como à EXISTÊNCIA DE VAGAS. 

(LC 04/90). – destacou-se. Neste quadrante, diga-se que as Leis n.º 

320/2008 e Lei n.º 8.275/2004 tratam de remoções diversas do motivo de 

saúde, sendo prescindível o interesse da administração na espécie. Com 

efeito, a Impetrante para fazer jus ao pedido de remoção para outra 

localidade por motivos de saúde deve comprovar a presença dos 

seguintes requisitos: a) laudo pericial emitido pela pericia médica da SAD; 

b) existência das vagas no campus que pretende ser removido. Dos 

autos, infere-se que há laudo pericial emitido pelo órgão oficial do Estado, 

em que se constata a necessidade do tratamento de saúde da genitora e o 

seu acompanhamento pela impetrante. (id 12824050). N´outro giro, o 

lotacionograma do campus de Diamantino denuncia a existência de vagas 

para professor de Administração (id 12219201), portanto aptas a receber 

a remoção da impetrante, tudo a revelar a pertinência do pedido em tela, 

na forma do art. 51 § 1.º da LC 04/90. É da jurisprudência sobre o tema: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR - PERDA 

DO OBJETO - REMOÇÃO AUTORIZADA PARA OUTRO MUNICÍPIO - 

REJEITADA - REMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR - 

DESLOCAMENTO DEFERIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. Se a pretensão 

do impetrante se limita na sua remoção para capital, o deferimento para 

outra comarca não incorre em perda do objeto. Em se tratando de remoção 

para tratamento de saúde, devidamente comprovado, deve ser concedido 

o deslocamento para onde existe o tratamento adequado. (MS 144/2010, 

DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2011, 

Publicado no DJE 15/12/2011). Havendo o preenchimento dos requisitos 

legais, a concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e 

por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA 

para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, proceda à REMOÇÃO da parte impetrante ANA CRISTINA PERON 

DOMINGUES para o Campus de Diamantino, confirmando a liminar deferida, 

nos termos do art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003734-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUILHERME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra ANTONIO GUILHERME. O Município Exequente pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que 

houve a perda do objeto da presente ação executiva. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Pelo que se nota dos autos, o requerido 

promoveu o parcelamento de todos os débitos juntos à Municipalidade, 

abrangendo créditos tributários não inclusos na presente CDA. Nesse 

contexto, sustenta o exequente que não é possível o prosseguimento da 

execução na medida em que a emissão de nova CDA alterou o objeto da 

causa de pedir do presente feito. Assim, o pedido de extinção do ente 

público conduz à extinção do feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 924, III, do NCPC c/c 

art. 1º da lei 6830/80; b) Sem custas e honorários, na forma da lei; c) 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91775 Nr: 6952-82.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINA BRAMBILIA MARQUIRETO, JOSÉ 

MARCIO MARQUIORETO, ELIANE DA SILVA, MARCIA RAMOS RIBEIRO, 

RAMOS RIBEIRO E DIAS DE OLIVEIRA LTDA, JOSINEI DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/MT

 Certifico que o movimento "Certidão", de 23/04/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10244, de 25/04/2018 e publicado no dia 26/04/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: PROCURADOR(A) 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, representando o polo ativo; e 

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO 

MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA 

- OAB:19804/MT, representando o polo passivo. CERTIFICO que a 

sentença de fls. 96/96-v TRANSITOU EM JULGADO, sem interposição de 

recurso. Assim, 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 a PARTE EXECUTADA, por meio 

de seu advogado, para que fique ciente de que será expedido Alvará para 

levantamento dos valores penhorados às fls. 51, e, querendo apresente 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como INFORME OS DADOS 

BANCÁRIOS da executada Eliane da Silva Medeiros.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190381 Nr: 8517-71.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) ANDRE 

OVELAR, OAB 8342 fez carga destes autos em 22.05.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 2253-09.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO SIMÕES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA, OAB 10049 fez 

carga destes autos em 15.03.2018 e até a presente data NÃO os 

devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §

§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para 

que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 217087 Nr: 4728-93.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) ANDRE 

OVELAR, OAB 8342 fez carga destes autos em 21.05.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139327 Nr: 8923-34.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, CARLINA PROMOÇÕES 

E PUBLICIDADE LTDA, CLARICE PANIAGUA BRANDINI, LAURILEU LUIZ DA 

SILVA, CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB, CARLINA MARIA 

RABELLO LEITE JACOB, NEUZA MARIA DE SOUZA DUQUEVIS, ROBERTO 

CARLOS FERREIRA MENDES, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO, 

NEURILCE PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - 

OAB:20116/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

EDUARDO SORTICA DE LIMA, OAB/MT 7485 fez carga destes autos em 

17.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146883 Nr: 5145-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ GALLO, JOSÉ MOSSUETO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que fiquem cientes de que no 

dia 24.08.2018, às 13h30min, realizar-se-á a audiência instrutória no juízo 

deprecado da vara única de Porto Esperidião/MT, referente à Carta 

Precatória de número 427-84.2018.811.0098 - código 62902. Em ato 

contínuo, conduzo os autos em carga primeiramente ao Ministério Público 

Estadual desta comarca e, após, sigam à Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso para igualmente terem ciência do teor desta certidão e 

possam comparecer à referida audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181098 Nr: 2931-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

KLEBER DE SOUZA SILVA, OAB 8002 fez carga destes autos em 

21.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156678 Nr: 4342-05.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, OAB 13522/B fez carga destes 

autos em 21.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, 

nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58624 Nr: 4932-26.2006.811.0006

 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): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN, ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA, MARILU 

SANTANA DE CARVALHO RODRIGUES, LUIS AURELIO ALVES, MOREIRA 

& BRENTANI GOMES LTDA-ME, GILMAR NETO DE ASSUNÇÃO, GILDA 

MENDES MOREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

5286-B, hudson - OAB:7485, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, 

ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962, RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) FÁBIO 

DE SÁ PEREIRA, OAB 5286/B fez carga destes autos em 14.06.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 217099 Nr: 4732-33.2017.811.0006
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 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) ANDRE 

OVELAR, OAB 8342 fez carga destes autos em 22.05.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132736 Nr: 1526-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE, OAB 7388 fez carga destes autos em 

02.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135184 Nr: 4226-67.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

135184 §!.Tu¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4226-67.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR

CITANDO(A, S): Executados(as): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR, CPF: 

07373446876 Filiação: Idamar Sylvio Adami e Maria Isabel Zanotto Adami, 

data de nascimento: 27/07/1955, brasileiro(a), natural de Lins-SP, 

casado(a), cirurgião dentista

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.418,41

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 do MUNICÍPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

2013/2011, 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, 31 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 145722 Nr: 3814-05.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I E NAFAL ANTONIO, IBITIHAJ EGERT NAFAL 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO, OAB 18932 - O/MT fez carga destes autos 

em 18.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93110 Nr: 8210-30.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUCAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, OAB/MT 12829 fez carga destes autos 

em 21.06.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190380 Nr: 8516-86.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) ANDRE 

OVELAR, OAB 8342 fez carga destes autos em 22.05.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 
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referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154509 Nr: 1922-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318 fez carga destes autos em 

22.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144124 Nr: 2057-73.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) JOSÉ 

MAURICIO JORGE DA CUNHA, OAB/MT 2493 fez carga destes autos em 

27.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84095 Nr: 10593-15.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

EDUARDO SORTICA DE LIMA, OAB/MT 7485 fez carga destes autos em 

20.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181296 Nr: 3065-80.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do Executado às fls. 52, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Exequente, através de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179640 Nr: 2019-56.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EMANOEL PEDRO BORROMEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por EMANOEL PEDRO 

BORROMEU DA SILVA contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual há informação nos autos do pagamento das 

requisições (fls. 67/71 e 74/77).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151610 Nr: 10451-69.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CARROCERIA LTDA, CELSO GALINA, MARILZA PEREIRA GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra GALINA IND COM DE CARROCEIRAS 

LTDA na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fls. 43/44).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MEROTTI (REQUERENTE)

ADRIANA MACIEL MENDES MEROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV FACIL PGBL FIX (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: 21/08/2018 Hora: 16:15(MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 21/08/2018 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: 1000463-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

REQUERER O QUE LHE FOR DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 21/08/2018 Hora: 17:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-58.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

SUELAINE FRANCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO O AUTOR, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE APARECIDA REDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA 

E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 21/08/2018 Hora: 17:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CELSO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010819-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES APARECIDA FIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO INTIMO A PARTE AUTORA 

PARA MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO DO ID- 1304114, NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS. ELIELZE MARQUES DO AMARAL Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012849-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011553-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. DECISÃO DO ID 8724617

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 22/08/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010149-64.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE OAB - MT0007711A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JAIVONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDROSO RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 13:30(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: 1001346-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ETIENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADAO DELUQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005045-74.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS ADAO 

DELUQUE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. INTIMAR A 

RECLAMADA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO EM 05(CINCO) DIAS, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. ELIELZE MARQUES DO AMARAL 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GODOFREDO MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001029-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULINO COSTA REQUERIDO: 

BANCO SEMEAR S/A Vistos etc. Trata-se de reclamação cível proposta 

por PAULINO COSTA em desfavor de BANCO SEMEAR S/A. Infere-se dos 

autos que o Requerente foi intimado para emendar a inicial, posto que não 

aportou aos autos extrato de consulta balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer 

manifestação. Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade 

para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, 

conforme ID n. 12189862, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 27 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AERICA DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS TECH DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS E INFORMATICA 

EIRELI - EPP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001010-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: A T I COMERCIO DE MOVEIS E 

INFORMATICA LTDA - EPP REQUERIDO: MS TECH DISTRIBUIDORA DE 

ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se 

de reclamação cível proposta por PAULINO COSTA em desfavor de 

BANCO SEMEAR S/A. Infere-se dos autos que o Requerente foi intimado 

para emendar a inicial, posto que não aportou aos autos extrato de 

consulta balcão SPC e SERASA, assim como proceda a regularização das 

petições contidas nos autos, efetuando a devida inserção destas no editor 

de texto interno, no entanto, o autor realizou apenas uma das 

determinação. Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade 

para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, tanto 

que se manifestou nos autos, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 27 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA POQUIVIQUI PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003408-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA SIMOES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MARIANO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE AMORIM ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 15:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001397-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS LOPES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 15:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007385-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR ANIZIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 13:30 (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: 1007727-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004151-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011262-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR OURIVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO intimo o/a Executado/a, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, 

cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) R$ 5.623,28 (cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e 

oito centavos) CÁCERES , 1 de agosto de 2018. ELIELZE MARQUES DO 

AMARAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, 

ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 16:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE TOMAZ FREITAS OAB - SP325804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARGUELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/08/2018 Hora: 17:30(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELVIS DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 16:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA LEITE DAMASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/08/2018 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: 8011208-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA LEITE DAMASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/08/2018 Hora: 16:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/08/2018 Hora: 17:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011205-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/08/2018 Hora: 14:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005962-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILAINE CAMPOS DE MIRANDA (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)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Certifique-se da 

tempestividade do recurso inominado apresentado no ID: 13786313 . 

Outrossim, para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo 

recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

declaração de hipossuficiência ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instância. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012109-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA ARNALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005361-87.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

OCTACILIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006114-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARADISE BIJOUX COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 13:30(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: 8011727-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JULIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001429-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMBERGUE DE ALMEIDA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Eduardo Campesatto Vieira (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: 28/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA GOMES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARCIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 14:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010208-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CHAVES DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTIANE ALMEIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER LEMES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA GUIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 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: 1001483-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO 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 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA SIMOES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-52.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AMORIM ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 13:30 (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: 1001515-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO RAMOS POQUIVIQUI (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 29/08/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201450 Nr: 4341-15.2016.811.0006

 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): ONEIDE MARIA GONÇALVES TESSINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 64/68.

Redesigno a solenidade anteriormente agendada para o dia 26 de 

setembro de 2018 às 15h30min.

Cite-se a denunciada.

Intimem-se via DJE os patronos da denunciada e da vítima.

Intime-se a vítima via mandado.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1167-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO JULIEBER DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Vistos etc,(...) , hei por bem ABSOLVER o réu FABRÍCIO JULIEBER DE 

ALMEIDA SILVA, vulgo “Bundinha”, brasileiro, solteiro, nascido aos 

28/01/1997, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 2180503-2, 

SSP/MT, e CPF nº. 042.936.621-38, filho de Pedro Ramos da Silva e 

Cristiane Magali de Almeida, residente na Rua São Carlos, nº. 13, Bairro 

Marajoara, Cáceres/MT (atualmente preso e recolhido no Presídio de 

Várzea Grande/MT), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Com o trânsito em julgado determino seu imediato 

arquivamento, após as comunicações ao Instituo de Identificação, Infoseg 

e demais órgãos.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais em virtude de ter sido absolvido.EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA, consignando-se as disposições do Artigo 1.426 

da CNGC/MT, devendo ser colocado o sentenciado FABRÍCIO JULIEBER DE 

ALMEIDA SILVA, vulgo “Bundinha”, brasileiro, solteiro, nascido aos 

28/01/1997, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 2180503-2, 

SSP/MT, e CPF nº. 042.936.621-38, filho de Pedro Ramos da Silva e 

Cristiane Magali de Almeida, residente na Rua São Carlos, nº. 13, Bairro 

Marajoara, Cáceres/MT, imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso, observando-se as disposições do Artigo 1.427 e 

parágrafos na CNGC/MT.Dou a sentença por lida e publicada no Salão 

Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, do dia 

trinta e um (31) de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018), às 

16h30min, saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235703 Nr: 5019-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, JULIANE FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 MT

 Vistos etc;

Requisite-se do d. Gestor Judicial o despacho do Juiz que determinou a 

realização do Interrogatório nesta comarca, nos termos do Artigo 

1359/1360 da CNGC/MT.

 Sem resposta em 30 dias, devolva-se nos termos do §2º do Artigo 1.213 

da CNGC/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 92137 Nr: 7289-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IP Nº 2-275/2009 DPF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO JARA NETO, FRANCISCO DE ASSIS 

SOARES, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA GUIMARÃES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GONÇALVES DE MELO 

JUNIOR - OAB:78511 -MG, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:78156/MT, 

JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT, MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER ALFREDO JARA NETO, conhecido como “Bolão, brasileiro, 

pescador, natural de Cáceres/MT, nascido aos 26/08/1980, filho de 

Candido Jara e Ana Maria Cebalho Deluque, RG 1113000-8.261-83 e CPF 

010.804.261-83, JOÃO BATISTA GUIMARÃES DE LIMA, conhecido como 

“Gordo”, brasileiro, agricultor, nascido aos 20/07/1959, natural de 

Ituiutaba/MG, filho de Arino Mendes de Lima e Sebastiana Maria Guimarães 

de Lima, RG 3.046.787/SSP/MG e CPF 302.901.396-00, JOÃO OLIVEIRA 

DA SILVA, brasileiro, casado, natural de Indianápolis/PR, nascido em 

08/02/1965, filho de Francisca de Oliveira Silva e de Francisco Vicente da 

Silva, RG 253.838/SSP/RO e FRANCISCO DE ASSIS SOARES, brasileiro, 

nascido em 17/03/1951, natural de Itaptim/PE, filho de Angela Maria Nunes 

e José Soares Sobrinho, RG 717356/SSP/MT e CPF 140.607.521-34, da 

imputação do crime descrito no Art. 33, caput c.c Artigo 35, caput, c/c art. 

40, inciso V, todos da lei 11.343/2006, com base no disposto no Artigo 

386, inc. VII do CPP.Transitado em julgado a presente decisão, 

arquivem-se os autos e procedam-se as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194457 Nr: 156-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO NUNES DE ALCANTARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal e CONDENO o acusado HERMÍNIO NUNES DE ALCÂNTARA JUNIOR, 

brasileiro, convivente, protético dentário, portador do RG nº. 7351380, 

SSP/MT, nascido aos 09/02/1973, natural de Cáceres/MT, filho de Anna 

Nunes de Alcântara e Hermínio Nunes de Alcântara, residente na Rua 

Marechal Deodoro, nº. 238, Cáceres/MT, como incurso nas penas dos 

artigos 303, “caput”, 304, parágrafo único e 306, todos do Código de 

Trânsito Brasileiro, e ABSOLVO-O pela prática do crime previsto no artigo 

305, da Lei nº. 9.503/97, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal. (...) CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução 

Penal Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, INFOSEG, e ao Cartório 

Distribuidor, bem como lance o nome do sentenciado no Rol dos Culpados. 

Ainda, transitada em julgado a sentença condenatória, intime-se o réu para 

entregar à Autoridade Judiciária, em 48h (quarenta e oito horas), a 

Carteira Nacional de Habilitação (art. 293 da Lei nº. 9.503/97).Oficie-se ao 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN/MT, à Polícia Rodoviária Federal, Policia Judiciária Civil 

de Cáceres e à Policia Militar de Cáceres, para informar acerca da pena de 

"suspensão para dirigir veículo automotor"( Art. 295, da Lei nº. 

9.503/97).Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Efetue-se a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4º, 

ambos do Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159705 Nr: 7491-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERREIRA PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Por isso, julgo improcedente a presente demanda e ABSOLVO o réu 

Arthur Ferreira Pinto Neto, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, 

inciso III, do CPP, da imputação que lhe foi feita.Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223702 Nr: 9724-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Autos n° 9724-37.2017.811.0006 – Cód. 223702

Visto.

Ante a certidão de fls. 96, determino que se intime o denunciado para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221409 Nr: 8072-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Autos n° 8072-82.2017.811.0006 – Cód. 221409

Visto.

Ante a certidão de fls. 145, determino que se intime o denunciado para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228064 Nr: 12877-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ, MARCELO 

SANTOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS, EM 

RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223366 Nr: 9491-40.2017.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:CONDENAR o réu 

Emerson Cândido da Silva pela prática do crime previsto no artigo 180, 

caput, do Código Penal pátrio, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano 

e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias 

multa.Ante a reincidência, inaplicável a substituição da pena privativa de 

liberdade.Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do 

CPP, tendo em vista que a vítima não fez pedido formal para reparação de 

qualquer dano, assim como pelo fato de que o bem fora restituído à 

vítima.A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: 

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387).Isento o réu do pagamento das custas 

processuais, visto que os autos demonstram qualificar-se como 

hipossuficiente financeiro, bem como foi representado pela Defensoria 

Pública.Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao 

proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos.Por fim, transitando em 

julgado a presente sentença, lance-se o nome do réu condenado no rol 

dos culpados, expeça-se guia de execução com traslado das peças 

obrigatórias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 197162 Nr: 1730-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO FERREIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Considerando que a pena aplicada é inferior a quatro anos, e que não há 

reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, conforme 

art. 33, §2º, letra "c", do Código Penal. Presentes as condições do art. 44 

do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas 

restritivas de direitos (art. 44, §2º), devendo o apenado prestar serviços à 

comunidade pelo mesmo período da pena aplicada (art. 46, CP) e efetuar 

prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser corrigido 

pelo IGP-M a partir de hoje, em favor do Conselho da Comunidade de 

Cáceres/MT.Sem elementos hábeis para mensurar o dano, deixo de fixar a 

indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal. Custas pelo acusado. Após, nada sendo requerido, arquive-se com 

baixa.Caso não haja interesse do Comando do Exército em doação da 

arma de fogo apreendida nos autos, desde já determino sua destruição, a 

qual deverá ser encaminhada à referido Comando, para destruição, 

conforme estabelece o art. 25, da Lei 10.826/03. Concedo ao réu o direito 

de apelar em liberdade, haja vista a pena e o regime prisional aplicado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado da 

condenação deverá o Cartório proceder as comunicações de estilo, 

lançando-se o nome do réu no rol dos culpados Tudo cumprido, 

arquive-se com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 168010 Nr: 4684-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE DEFESA PRÉVIA POR ESCRITO NOS AUTOS 

COM RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224820 Nr: 10546-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passio quanto a decisão abaixo trancrita ...designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 11/09/2018, às 13h50min, oportunidade em que 

será tomada a declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos 

de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do acusado, tudo de acordo com a nova sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP. .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 7173-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10768, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18.570-B/MT, WESLEY 

ROBERT AMORIM - OAB:6610/MT

 (...)Posto isso, de ofício, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

em desfavor de Valmir Raimundo Xavier de Oliveira, devendo este ser 

colocado imediatamente em liberdade, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:1) Declarar antes do 

cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá ser 

encontrado de modo claro e preciso;2) Comunicar imediatamente ao juízo 

criminal da comarca a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo 

em que poderá ser intimado dos atos processuais;3) Comparecer a todos 

os atos processuais para os quais for intimado;4) abster-se da prática de 

crimes ou contravenções penais; Sirva cópia da presente como alvará de 

soltura em favor de Valmir Raimundo Xavier de Oliveira, se por al, os 

mesmos não estiverem presos.Proceda o Sr. Gestor a substituição da 

capa do volume I dos autos.Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas Washington Silva Duarte e Gutemberg de Jesus Rodrigues 

da Silva, uma vez que requerido pelo Ministério Público às fls.3.405/3.413, 

e tendo a defesa, embora intimada para se manifestar, deixado 

transcorrer o prazo sem manifestação.Declaro encerrada a instrução. 

Abro prazo de 03 dias consecutivos para que as partes manifestem-se 

em eventuais requerimentos ou diligências.Decorrido os prazos, sem 

novos requerimentos, desde já determino a abertura de prazo às partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas derradeiras 

alegações finais, em forma de memoriais. Após, atualize-se a certidão de 

antecedentes do réu, bem como expeça-se certidão circunstanciada em 

caso de condenação anterior, e façam os autos conclusos.Cumpra-se 

com urgência.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159705 Nr: 7491-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERREIRA PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o i. Promotor de Justiça e o Nobre Defensor Público 

atuante nesta Terceira Vara Criminal, encontram-se em usufruto de férias, 

estando os respetivos substitutos legais atuando somente em feitos 

urgentes, e ainda em virtude de ter audiências agendadas junto a 1ª Vara 

Criminal desta comarca, onde ambos encontram-se respondendo, 

redesigno a presente para 14/03/2018 às 15h45min.

Intimem-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159705 Nr: 7491-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERREIRA PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/08/2017, às 14h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159705 Nr: 7491-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERREIRA PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 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 ARTHUR FERREIRA PINTO NETO 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.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 1012-95.2016.811.0005

 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: Edina Padilha de Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o trânsito em julgado, bem como o integral cumprimento da 

sentença de fl. 31, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 311-03.2017.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jovelina dos Santos''

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludmilla dos santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Registro Tardio de Óbito requerido por Maria 

Jovelina dos Santos, no qual alega que sua filha Ludmilla dos Santos de 

Jesus faleceu no dia 04/11/2015 na cidade de Alto Paraguai, cuja causa 

mortis foi indeterminada.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido, fl. 24.

Ante as provas colhidas, dentre elas a declaração de óbito n.º 

23669751-0 (fl. 17) e o laudo de exame pericial (fl. 28), entendo que a 

presente ação procede, devendo o pedido inicial ser julgado procedente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 83 da 

Lei 6.015/73, para determinar que seja lavrado o assentamento de óbito de 

Ludmilla dos Santos de Jesus, falecida em 04/11/2015 na cidade de Alto 

Paraguai/MT, tendo como causa mortis “indeterminada”, no cartório 

competente.

 Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ciência ao MPE.

 P.R.I.C.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000781-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FRANCISCO BAZANA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento das custas de distribuição da carta precatória, bem 

como o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento da diligência deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome do(s) executado(s): BANCO DO BRASIL S/A. 

Localidade: Rua João Batista Almeida, s/n., Bairro Centro, CEP: 

78.400-000, localizado em Diamantino/MT. Finalidade da Diligência: Busca e 

apreensão de extratos de cédulas rurais. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA OAB - PR06891 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO MATTIOLLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome do(s) 

executado(s): ROSIVALDO MATTIOLLI. Localidade: fazenda Ouro Verde 

localizada nesta Comarca de Diamantino – MT. Finalidade da Diligência: 

MANDADO DE CONSTATAÇÃO. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UZA SHOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO EDUARDO MURARI OAB - SP184711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DA TERRA - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sitio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão de guias online”, aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) oficial de justiça.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116832 Nr: 1710-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran da Silva, João Carlos Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Rodrigues - OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1710-67.2017.811.0005 código 116832

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Miguel Alberto Keller e Inês Terezinha Walker Keller

PARTE RÉQUERIDA: Wiran da Silva e João Carlos Rodrigues Filho

INTIMANDO: Embargante: Inês Terezinha Walker Keller, Cpf: 81436068134, 

Rg: 403512103 SSP RS Filiação: , data de nascimento: 16/06/1964, 

brasileiro(a), casado(a), costureira, Endereço: lugar incerto e não sabido

Embargante: Miguel Alberto Keller, Cpf: 33199787053, Rg: 60140359999 

SSP RS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: Para constituir novo procurador nos autos. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Diante da renúncia do procurador, 

intime-se a parte autora pessoalmente por mandado, e também por edital 

no prazo de 15 (quinze) dias, para constituir novo procurador nos autos. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e 

art. 485, IV).Nesse sentido:(...)Após a intimação da parte autora, 

proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 31 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 92637 Nr: 1025-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 Intimação dos executados para manifestarem no prazo de 05 dias, acerca 

da petição/depósito de fls. 226/227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90384 Nr: 2693-08.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edinaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.107

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 947-03.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, Louis Dreyfus 

Commodities Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil, Maria 

Elizabeth Garcia de Castro Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Daniel de Araujo Martins - OAB:OAB/SP 

249.282, Daniel Schmidt Pitta - OAB:OAB/SP 213.521, Renato Franco 

de Campos - OAB:OAB/SP 209.784

 Vistos etc.

Considerando-se que este magistrado está de licença médica, REDESIGNO 

a audiência para o dia 22 de agosto de 2018, às 14:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 3626-20.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Serafim Guimarães Campos 

- OAB:4343-B/MT

 Intimação das partes para manifestarem acerca do Laudo de Avaliação 

de fls.149/150, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98979 Nr: 1092-93.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer, Gerson Luiz Dal ' Castel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A, Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Auto de Constatação de 

fls. 523/525, no prazo de 15(quinze)dias, conforme decisão de fls. 517.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 1526 Nr: 600-73.1993.811.0005

 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: Sperafico da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Slaviero Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione E Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca dos esclarecimentos 

apresentados pelo perito de fls. 693/709, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125091 Nr: 870-23.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviara Siqueira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Arari Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Intimaçao do Patrono das Partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 312-66.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu Guedes 

D'Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Bertol - OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do comprovante de 

pagamento da verba Sucumbencial de fls. 338/344, e se manifeste no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 107-28.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rezino, Nairo Rezino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Intimo o credor para que efetue o pagamento dos Honorários Periciais, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 2219-18.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmont Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos de Jesus Presotto - 

OAB:35401/MG, Vicente de Paulo Cunha Braga - OAB:15550/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Executado da decisão de fls. 359 abaixo 

transcrito:Vistos etc.Ante o não cumprimento do acordo, DEFIRO a busca 

e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá 

o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo 

legal.Aportando a manifestação, dê vistas ao exequente.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 3180-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT
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 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 67, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 1512-40.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli 

Mori, Oswaldo Mori, Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556/PR, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 302, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90146 Nr: 2462-78.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia dos Santos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para no prazo de 15 dias, manifestar caso 

queira adjudicar ou alienar o bem penhorado, em conformidade com a 

decisão de fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 56-80.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Marzeu Selau, 

Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva Coimbra de 

Abreu Ferreira - OAB:8547/MT

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 2126-35.2017.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.G.A Industria e Comercio de Importação e 

Exportação Ltda-EPP, Anderson Fernandes Rocha Ribeiro, Elida Nobrega 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Santos - 

OAB:10.799

 Intimo o autor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls. 44/46, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3052 Nr: 410-42.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108 Nr: 369-80.1992.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Marcos Ivan Perazza, 

Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o executado para efetuar o valor da pericia de fls. 534/536, no 

prazo de 10(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44359 Nr: 1025-07.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Mendes de Arruda

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes que foi 

agendada perícia para a DATA DE 15/10/2018, na CLINICA E 

TRATAMENTO DA DOR, no endereço: Rua Papa João Paulo II, nº 163, 

Jardim Guaraná, Diamantino - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo a parte requerida para efetuar o pagamento dos horários periciais, 

no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 267 Nr: 3778-68.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 dias, apresentar 

planilha atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 86533 Nr: 2141-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Alves Caldeira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nodier Ribeiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125611 Nr: 1061-68.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Wiedemann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimação do Patrono do Embargante, para no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos de fls. 206/256.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 565-49.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimação do Patrono das Partes, para que fiquem cientes dos 

esclarecimentos do Perito de fls. 363/383, e se manifeste no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 6123 Nr: 601-58.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRY SIEBERT, FRANCIZEK BOBOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 261, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 3775-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.133, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 80360 Nr: 3351-37.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, 

Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 Intimação do Patrono do Autor para efetuar a juntada da planilha 

atualizada do débito, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88324 Nr: 622-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Sonia Maria Pahim 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A, MAGNA 

LOPES - OAB:22388/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Certifico que a advogada Dra. Magna Lopes, inscrita na OAB/MT sob nº 

22388/0, fez carga dos autos código 88324 nº 622-33.2013.811.0005 no 

dia 25/06/2018, 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 advogada Dra. Magna Lopes, para 

devolver os autos código 88324 nº 622-33.2013.811.0005, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3967 Nr: 294-41.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale, Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso José Batistela Rubin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimação do Patrono das Partes, para que fiquem cientes do laudo de 

avaliação de fls. 417/419 e se manifeste no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108365 Nr: 1751-68.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 80/83, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28414 Nr: 2209-71.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Calciolari, 20 Ver Restaurante e 

Lanchonete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41470 Nr: 2278-64.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 109 de 719



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria 

Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 155, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 937-90.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilda Ana Cocco, Sérgio Antonio Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 937-90.2015.811.0005 código 98707

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Miguel Alberto Keller e Inês Terezinha Walker Keller

PARTE RÉQUERIDA: Enilda Ana Cocco e Sérgio Antonio Cocco

INTIMANDO: Executados(as): Enilda Ana Cocco, Cpf: 46849661191, Rg: 

5045139804 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

Endereço: lugar incerto e não sabido Executados(as): Sérgio Antonio 

Cocco, Cpf: 21080798072, Rg: 8.009.408.983 Filiação: Amadeo Luiz 

Cocco e Stella Gardin Cocco, data de nascimento: 18/04/1958, 

brasileiro(a), natural de Julio castilho-RS, casado(a), agricultor, Endereço: 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO, sob pena de 

prosseguimento do feita à revelia

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

advogado da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, 

conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil.Assim, em 

vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação 

da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, 

para que constitua novo patrono, sob pena de prosseguimento do feito à 

sua revelia.Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’:(...)Após, a 

intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 20 

dias.Decorrido o prazo, certifique-se.Após voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 31 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 2441 Nr: 527-96.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Damin - OAB:4719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do Ofício nº 443/2018 

de fls.328 verso, do CRI de Diamantino - MT, e tome as providência 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31827 Nr: 307-15.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Irio Desbessel, Solano 

Quintino Desbessel, Idinete Gomes de Campos Desbessel, Hertha Ilsa 

Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimação dos Patronos das Partes, para que fiquem cientes das datas do 

leilão. Sendo o 1º leilão, redesignado para o dia 05/09/2018 às 14:00hs, e 

o 2º leilão, para o dia 12/09/2018 às 14:00hs, e será realizado no Átrio do 

Fórum Comarca Diamantino/MT- endereço: Av. Irmão Moguel Abib, s/nº , 

Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Diamantino - MT, conforme designação de 

fls. 483.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 112-64.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Executado para manifestar no prazo legal acerca do AUTO 

DE ARREMATAÇÃO de fls. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 3359-72.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda.Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Mikael 

Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls148, 

referente a Carta Precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 97979 Nr: 598-34.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Jacaseno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Intimação do Patrono das Partes, para que fiquem cientes do Ofício nº 

1302/2018, referente a CARTA PRECATÓRIA DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE NOBRES- MT, onde foi Designada Audiência na data de 

31/08/2018, ás 08:45 horas, no forum endereço: Rua Alaor Soares de 

Souza 550, Jardim Parana, cidade: Nobres - MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 105531 Nr: 653-48.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Dias de Jesus Junior, Jucelia Ribeiro Caju

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Pereira de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Intimação do Executado da decisão de fls. 91/92 abaixo transcrito:Vistos 

etc.Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 13h:30 minutos.Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.ncaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal.Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a impugnação dê vistas ao embargante.Em seguida, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Ante as provas produzidas e, nos termos do art. 98, do CPC/2015, 

DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 1209-46.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piracema Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes da proposta de 

honorários periciais de fls. 694, e efetuem o pagamento dos honorários em 

50% para cada litigante, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 1180-59.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta, Agenor Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Oficial de Justiça de fls.171

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88827 Nr: 1155-89.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Aparecida Miranda Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 96554 Nr: 3393-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Fiat Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Cristina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para efetuar a juntada da planilha 

atualizada do débito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 86525 Nr: 2133-03.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Izabel Gerhardt - ME, Adriane Izabel 

Gerherdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Intimação do Patrono DR. MAYCON TADEU LAMIM, para que fique ciente 

do desarquivamento dos autos, os quais já encontram-se na secretaria à 

disposição, para manifestação no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4380 Nr: 84-19.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Schnneider Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 3059-76.2015.811.0005

 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): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):ALEXNSANDRO GIOVANE DE SOUZA

Localidade: RUA PEDRO DÃO MENDES Nº 126, NOVO DIAMANTINO- 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: Citação

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1387-82.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulfer Indústria de Perfilados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paese Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT, Frederico Luiz Gonçalves - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão de fls. 303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121969 Nr: 4096-70.2017.811.0005

 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: Ailton Ferdinando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Campos Dias Payão - 

OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o autor para querendo impugnar a Contestação fls.182/209, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100975 Nr: 1918-22.2015.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladston Leal de Oliveira, Michel Andre Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.163

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 14262 Nr: 407-43.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo José Busanello, Ester Cocco Busanello, 

Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial de fls. 

578/615, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 81437 Nr: 187-30.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lemes da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o autor que os autos foram desarquivados e encontra-se a 

disposição nesta Secretaria, para manifestar em 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 18254 Nr: 926-67.1992.811.0005

 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: Omar Tupã Borges, Valmir Rodrigues Amador ( 

Inventariante do espólio de Honorato Rodrigues Amador )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rodrigues Alonso, Antonio de Freitas 

Pereira Neto, Antônio Pereira de Almeida, Sociedade Melhoramentos Vera 

Cruz Ltda, Ismael Pereira, Huang Jin Hai, José Flávio Gonçalves, João 

Ernesto Gentilin, Orlando Paula Leite, Fernando Marques, Valdemar 

Francischini, Espólio de Honorato Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882, 

Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Achiles Tiago Toschi - 

OAB:16.237/MT, João Lourenço dos Santos - OAB:1059, Ruth 

Aiardes - OAB:15463

 Certifico que o advogado Dr. Achiles Tiago Toschi, inscrita na OAB_MT 

sob nº 16237, fez carga dos autos código 18254 nº 

926.67.1992.811.0005 no dia 22/05/2018, 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 o advogado Dr. 

Achiles Tiago Toschi, para devolver os autos de código 18254 nº 

926.67.1992.811.0005, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103125 Nr: 3021-64.2015.811.0005

 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): Wardiney Santana Eireli-ME, Wardiney Santana

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20329 Nr: 2621-70.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandscher Distribuídora de Veículos Ltda., 

Plínio Wandscher, Genecy Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 1776-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gehppo Componentes Mecânicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Manrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aaron David Gehring - 

OAB:12331/MT, Aida Mary Gehring Pimenta - OAB:8019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Defiro o 

pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a 

penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC/2015.Proceda-se com a penhora, juntando 

aos autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na 

conta indicada pelo seu advogado às fl. 271verso.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 3719-17.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Dias Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Defiro o 

pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a 

penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC/2015.PROCEDA-SE com a penhora, juntando 

aos autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizada a penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos 

do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão 

em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante 

as instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte credora na conta indicada pelo seu advogado às 

fl. 179, após preclusas as vias ordinárias.Comunique-se a parte credora, 

via postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia 

depositada em Juízo na conta informada por seu advogado.Intimem-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108348 Nr: 1744-76.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98603 Nr: 893-71.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Christian Vieira

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 110/112.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 2180-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92360 Nr: 820-36.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Souza da Silva

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 2626-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José dos Santos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, 

desde já determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122940 Nr: 4512-38.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35008 Nr: 3228-44.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96859 Nr: 74-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kely Cristina Magalhães de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.G. de Oliveira Zalen & Cia Ltda ME-Zalen 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105615 Nr: 691-60.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Krohling, Cybele Vieira Gusmão Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrigo Ceolin, Vani Antonio Ceolin, Edilson 

Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 1178-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112590 Nr: 4015-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pascasio da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 3219-67.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Bruno Roskoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33002 Nr: 1264-16.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora C B Ltda, Arno Caponi, Jaime 

Edine Ruplo, Sandra Baierle, Edson Baierle, Adriana Baierle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1211-35.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonio Aramis dos Santos Blauth, Luciede do 

Bomfim Blauth, Manoel Cícero de Lima, Luci Jane Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27888 Nr: 1805-20.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98805 Nr: 985-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erocildes Balduino de Campos, Sebastião 

Monteiro de Freitas, Neide Galan de Freitas

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95035 Nr: 2417-40.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 3631-76.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000854-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SA SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA (RÉU)

CALISTO FELIPE DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ LUCIANO DA COSTA 

GAHYVA Processo: 1000854-52.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Adjudicação Compulsória]. REQUERENTE: ROSILENE DE SA SANTOS 

SANTIAGO, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF 265.941.531-53, 

portadora da cédula de identidade RG 095520-5, residente e domiciliada na 

Rua Alvorada, s/n, esquina com a Rua E, Bairro Jardim Alvorada, 

Diamantino/MT, CEP 78.400-000. REQUERIDO (S): 1)ANTONIA LUIZA DE 

ALMEIDA, BRASILEIRA, FALECIDA EM 12/04/2017 AOS 84 ANOS DE 

IDADE, INSCRITA NO CPF Nº 630.681.921.53, PORTADORA DA CÉDULA 

DE IDENTIDADE RG 976.671 SSP/MT. 2)CALISTO FELIPE DE ALMEIDA, 

BRASILEIRO, FALECIDO EM 14/05/1998 AOS 77 ANOS DE IDADE, 

INSCRITO NO CPF Nº 173.405.941-91, PORTADOR DA CÉDULA DE 

IDENTIDADE RG 067.041 SSP/MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS HERDEIROS 

DOS “DE CUJUS”, ACIMA QUALIFICADOS, PARA TOMAREM 

CONHECIMENTO DA AÇÃO, APRESENTANDO RESPOSTA NO PRAZO DE 

15 DIAS, CASO QUEIRAM, CUJO RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL SEGUE 

ABAIXO, BEM COMO PARA HABILITAREM-SE NOS PRESENTES AUTOS. 

RESUMO DA INICIAL: A Autora e seu falecido cônjuge adquiriram o imóvel 

urbano registrado sob o nº 29.380 no CRI do 1º Ofício de Diamantino/MT, 

dos Réus de cujus em 10/12/1992, conforme contrato de compra e venda 

anexo ao processo. Ocorre que na data da compra do referido imóvel este 

não possuía registro no CRI de Diamantino, vindo a ser registrado somente 

em 23/05/1995, conforme observa-se pela matrícula do mesmo. Após o 

registro, a Autora e seu cônjuge tentaram por diversas vezes lavrar a 

escritura pública para transferência do registro do imóvel para seus 

nomes, mas os Réus haviam se mudado para cidade de Nobres/MT, o que 

dificultou a perfectibilização do ato. Para piorar a situação, o Réu de cujus 

faleceu em 1998 na cidade de Nobres, conforme certidão de óbito anexa 

ao processo, e sua esposa e seus herdeiros jamais realizaram a abertura 

do inventário do mesmo, tornando-se impossível a lavratura da escritura 

pública. Em 2017 foi a Ré de cujus quem faleceu. Os Réus deixaram 7 

filhos vivos, mas atualmente não se sabe o paradeiro de nenhum. Também 

não foi aberto inventário da Ré de cujus. Consoante verifica-se do 

instrumento particular do compromisso de compra e venda que 

acompanha esta peça, as partes eram capazes e em pleno uso e gozo de 

seus direitos, o pagamento fora feito em moeda corrente nacional, dando 

plena, e irrevogável quitação dos valores. Sob o aspecto formal, o referido 

instrumento, apresenta-se válido, pois há declaração de vontade dos 

contratantes expressa em transferir o domínio, posse, direitos e 

obrigações sobre o bem imóvel objeto da presente, bem como, há 

presença de testemunha instrumentária, a qual era filha dos próprios 

vendedores. Não restando outra alternativa à parte autora a não ser 

socorrer-se do Judiciário, para que seja expedida a carta de adjudicação 

em seu nome, para fins de registro no CRI competente. 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.12) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Citem-se os herdeiros dos requeridos, via edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. 

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o advogado Pérsio 

Oliveira Landim, OAB 12295/MT, para patrocinar a defesa dos herdeiros 

dos requeridos, o qual deverá ser intimado para apresentar resposta, 

sendo que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos 

conclusos.Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva 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, Solange Aparecida de OLiveira Manrique, digitei. Diamantino, 01 de 

agosto de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC Sede do juizado e Informações: Av. Irmão 

Miguel Abib, S/n°, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Diamantino-MT 

Cep:7840000, Fone: (65) 3336-1611

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora Gabriela 

Fortes em face da decisão de indeferiu os benefícios da justiça gratuita e 

determinou o recolhimento da custas no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do processo. 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 
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de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No presente caso, porém, 

verifica-se a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, 

buscando a parte reapreciação de matéria em que restou vencida, 

objetivando reforma de decisão por meio de embargos, o que é de todo 

incabível, devendo usar os meios recursais próprios para reformar a 

decisão. Além disso, a argumentação usada pela embargante só realça a 

inexistência do direito aos benefícios da gratuídade. É que a parte autora 

confessa que, juntamente com sua irmã, cursam ensino superior em 

universidade localizada no exterior, bem como todas as suas despesas 

são arcadas por seu genitor - residente anterior no imóvel objeto de 

reintegração de posse e afastado do lar em razão de medida protetiva 

derivada da lei Maria da Penha em benefício de ex companheira. Portanto, 

os signos presuntivos de possibilidade econômica estão a indicar com 

razoável grau de certeza a possibilidade econômica para o recolhimento 

das custas processuais. Diante do exposto, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios. Intime-se a parte embargante da presente 

decisão. Cumpra-se. Diamantino, 1 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito em Substituição

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42906 Nr: 3608-96.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Marcos Menezes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Código n. 42906

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

caso em que poderá arguir as matérias arroladas nos incisos do artigo 

535, NCPC.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109294 Nr: 2239-23.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 109294

DECISÃO

Defiro o pedido de fl. 73.

Expeça-se carta precatória a Comarca de José Bonifácio/SP para fins de 

penhora e avaliação do imóvel indicado (fl. 74).

Feita a penhora e avaliado o bem penhorado, intime(m)-se o(s) 

executado(s) e eventuais credores hipotecários.

 Caso o(s) executado(s) seja(m) casado(s), intime(m)-se, também, o(s) 

respectivo(s) cônjuge(s).

Sobre o laudo de avaliação, intimem-se as partes para manifestarem-se 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos para nomeação de leiloeiro.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126691 Nr: 1517-18.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Franciele Barbieri

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 126691

DESPACHO

Vistos, etc.

Além dos pressupostos do artigo 319 do NCPC, observa-se que a causa 

de pedir exposta na inicial se amolda perfeitamente à hipótese prevista no 

artigo 674 do NCPC, portanto, presentes os pressupostos legais, recebo 

os Embargos de Terceiro e suspendo a execução fiscal apenas em 

relação ao bem objeto destes Embargos.

Nos termos do artigo 679, intime-se a Embargada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90756 Nr: 3013-58.2013.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Emerson Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 90756

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo 

atualizado, o qual deverá observar os parâmetros da decisão de fls. 

76/78.

Apresentado o cálculo, intime-se o Executado.

 Empós, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81502 Nr: 3740-22.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 81502

DESPACHO

Vistos, etc.
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Intime-se o Município de Diamantino-MT para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de fl. 105.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28990 Nr: 329-10.2006.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Paula Costa - 

OAB:10952/MT

 Código n. 28990

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Município de Diamantino-MT para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de fl. 206.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111503 Nr: 3465-63.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Ghinzani Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 Código n. 111503

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que o montante bloqueado à fl. 58 é oriundo de benefício 

previdenciário, conforme devidamente comprovado à fl. 65, levanto a 

penhora, o que faço com arrimo no art. 833, IV do NCPC, e determino a 

expedição do competente alvará judicial para fins de restituição do 

referido valor à Executada.

Empós, intime-se a Exequente para requerer o que entender por direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86436 Nr: 2051-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Manoel Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 Código: 86436

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Diamantino – MT, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, expeça-se a requisição do pagamento devido, 

observando as regras do artigo 535, § 3º do NCPC.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 9961 Nr: 253-93.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanderley Pereira da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 9961

DESPACHO

Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar-se acerca da página 

subsequente (anexo), de modo a indicar o número correto do documento 

para fins de implementação da medida.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103157 Nr: 3037-18.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCAM, TEAM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 103157

DESPACHO

Considerando que a falta de indicação do valor da dívida alimentar no 

mandado prisional consubstancia vício formal da ordem, abra-se vista a 

Defensoria Pública para apresentar o cálculo atualizado do débito, 

observando-se o disposto no artigo 528, § 7º do novo Código de Processo 

Civil.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86440 Nr: 2059-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Freitas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 86440

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 
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Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Diamantino - MT na pessoa do seu representante 

judicial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, expeça-se a requisição do pagamento devido, 

observando as regras do artigo 535, § 3º do NCPC.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44733 Nr: 1393-16.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdanir Barbieri-ME, Valdanir Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Código n. 44733

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a Exequente para requerer o que entender por direito no prazo 

de 10 (dez) dias, observando que, nos autos dos embargos de terceiro 

apenso – código n. 126691, este Juízo suspendeu os atos constritivos em 

relação ao imóvel de matrícula n. 11.451.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29818 Nr: 977-87.2006.811.0005

 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: Ladomira Patko Kratchk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Francisco Ferreira 

Mendes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 Código: 29818

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Diamantino - MT na pessoa do seu representante 

judicial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1294-80.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Pires de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo o patrono da parte autora para que, fique ciente que na data de 

31/7/2018, foi ENCAMINHADO o Precatório Requisitório de nº 600/2018 ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme se vê à fl. 139, dos autos, tendo em 

vista ao encerramento/devolução do precatório de nº 495/2018, conforme 

acostado às fls. 137/138.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3198-67.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldorema Terezinha Viana Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1 e ainda, do contido no Oficio 

nº 3161/2017-DOF 0059329-67.2017.8.11.0000, INTIMO a Advogada da 

Devedora para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127591 Nr: 1887-94.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir Agripina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex de Laura Daltro de Souza - 

OAB:16.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)”A toda evidência, uma vez operada a coisa julgada material, não é 

crível à parte requerente pretender a apreciação da mesma pretensão, 

impondo a melhor política jurisdicional a extinção do processo sem 

resolução do mérito.Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V do 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução de mérito.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob condição 

suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça 

gratuita, conforme assegura o artigo 98, § 3º, CPC.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 476-02.2007.811.0005

 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: RMdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O, Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives - 

Defensora Pública Substituta - OAB:, Rober Cesar da Silva - 
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OAB:4784B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 32054

DESPACHO

Vistos, etc.

Retornem-se estes autos ao arquivo.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44490 Nr: 1154-12.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenilson de Souza Pinto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo 

para expedição de RPV, conforme fls. 222, nos termos do Provimento 

11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 379-21.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo 

para expedição de RPV, conforme fls. 34, nos termos do Provimento 

11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 658-41.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Olivati Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAE - Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo 

para expedição de RPV, conforme fls. 190, nos termos do Provimento 

11/2017 - CM

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-07.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAR os procuradores das partes exequente e executado para 

informar dados bancarios para expedir Alvara.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FLORAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA YUNES KHALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERRONI EL SAMAN OAB - SP290977 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da requerente para manifestar 

sobre o pagamento ID 13832428

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001253-18.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO NUNES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o 

recurso apresentado é intempestivo, conforme certidão da Sra. Gestora, 

razão pela qual deixo de recebê-lo. Assim, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, bem assim em consulta ao 

cadastro da autora no SPC/SERASA consta que a residência da autora 

está localizada na Cidade de SINOP/MT, de forma que há dúvidas sobre a 

competência desta Comarca. A comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. 

Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 10 dias, 

sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de residência em seu 

nome, tais como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja 

em nome do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve apresentar, 

em conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida em cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY CARNAUBA DO PRADO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000131-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAINY CARNAUBA DO 

PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo 

art. 321 do NCPC, emende a inicial, juntando aos autos cópias legíveis dos 

documentos pessoais, comprovante de endereço e extrato original e 

atualizado do Serasa/SPC que deve ser extraído a pedido da autora no 

órgão competente. DIAMANTINO, 11 de junho de 2018. José Mauro Nabig 

Jorge Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAR a procuradora do exequente para informar dados bancarios para 

expedir alvara.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001320-80.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 
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dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar no polo passivo da demanda a 

Sra. Suely Maria do Nascimento e no polo ativo a empresa OI/SA. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8015114-88.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINO MANOEL DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015114-88.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PARTICULAR COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ROSINO MANOEL DE ARRUDA 

Vistos, etc. Primeiramente, expeça-se mandado de penhora e avaliação do 

veículo constrito via sistema Renajud, no endereço indicado pela parte 

exequente. Após, com o aporte da avaliação nos autos, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 05 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte executada pugnou pelo 

parcelamento da dívida alegando a crise financeira que o setor da 

construção civil vivencia no país, depositando nos autos o valor 

correspondente a 30% do valor da condenação, conforme id. 13707443, 

p. 1/5, e informando que o remanescente do valor seria pago em mais 06 

(seis) parcelas iguais. Instada a se manifestar, a parte exequente não 

concordou com o pedido, requerendo o arbitramento da multa de 10% 

sobre o saldo remanescente, bem como a intimação da executada para 

pagamento sob pena de bloqueio online. Pois bem. I. O artigo 916 do CPC 

prevê a possibilidade de parcelamento da dívida no prazo dos embargos, 

ou seja, quando se trata de execução de título extrajudicial, o que não é o 

caso dos autos. Não obstante, processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, sendo vedado o parcelamento da forma 

requerida pelo executado, conforme dispõe o artigo 916, § 7º do Código 

de Processo Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de parcelamento 

formulado pela parte executada. Por consequência, liberem-se os valores 

depositados nos autos em favor da parte exequente, mediante alvará de 

levantamento, haja vista que são incontroversos. II. Assim, considerando 

que a parte executada efetuou apenas o pagamento de 30% do valor da 

condenação, intime-se a parte exequente para junte aos autos o cálculo 

da dívida já com a multa de 10% sobre o saldo remanescente a teor do 

disposto no artigo 523, § 2º do CPC, com juros e correções de acordo com 

os parâmetros da sentença, devendo constar no referido cálculo o 

abatimento dos valores que já se encontram depositados, no prazo de 10 

dias. III. Após, manifeste-se a executada, para que, querendo, impugne a 

presente execução ou efetue o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena 

de bloqueio online (Art. 523, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

31 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000731-88.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOCIEDIMO JOAQUIM DE 

SOUZA REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos, etc. Considerando a 

extinção do processo, sem julgamento de mérito, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001071-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001071-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NATILA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FORTUNATO GOMES DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste quanto aos embargos de declaração 

opostos, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILTON MARCELO KAUFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000382-85.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DILTON MARCELO 

KAUFMANN REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. Ante 

a improcedência do pedido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-26.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA TEOTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010100-26.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDINA TEOTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010851-13.2013.8.11.0005. REQUERENTE: WAGNER LOPES DE ABREU 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000700-68.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LENIMAR MARIA DAS DORES 

REQUERIDO: A. TELECOM 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, 01 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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 DESPACHO Processo: 

8010009-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZANGELA CASTRO DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA CONCEICAO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010501-54.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DAVID DA CONCEICAO 

FONTES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-14.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011086-14.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CLEUZA SAMPAIO 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 01 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000356-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 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, 01 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010485-37.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSENIL DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI 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, 01 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

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: 

8010174-12.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, OI 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, 

1 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001266-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NAYARA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 

2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar 

o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-03.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA DA SILVA NETO (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010485-03.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LUIS PEREIRA DA SILVA 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 01 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000902-11.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IZAURA SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 Dispõe 

o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 
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asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está consubstanciada através dos documentos juntados aos autos, 

especialmente pelas faturas que demonstram que a parte autora está 

sendo cobrada por dívida supostamente paga. Além disso, observa-se 

que os débitos que supostamente ocasionaram o corte na unidade 

consumidora da autora estão sendo discutidos administrativamente, 

conforme id. 14471769 - Pág. 1. Por outro lado, o perigo de dano também é 

evidente, pois, no caso, a parte autora está sem o abastecimento de água 

em virtude do não pagamento de valores supostamente indevidos, 

prejudicando sua atividade e forma de vida, por ato imputável à requerida. 

Ademais, não há qualquer perigo de irreversibilidade no deferimento do 

provimento antecipado, uma vez que nada impede que após a instrução 

processual, a empresa Requerida efetue a cobranças de tais valores, 

caso sejam de fato devidos. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência o que 

faço com espeque no artigo 300 do CPC, e DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de água na unidade 

consumidora nº. 282900-2, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de 

multa diária no importe de R$ 100,00, limitados a 30 (trinta) dias. Consigno, 

no entanto, que a parte autora deverá manter as contas referentes aos 

meses atuais (07/2018 e posteriores), todas devidamente pagas, sob 

pena de cassação da tutela antecipada deferida e, consequentemente, 

corte de água na unidade consumidora. 2 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

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. 4 - 

Considerando a hipossuficiência da parte autora perante a empresa 

Requerida, determino a inversão do ônus da prova, conforme autoriza o 

artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. 5 - Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 31 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001252-33.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que o recurso 

inominado é intempestivo, conforme certidão de id. 13842663, deixo de 

recebê-lo. Assim, considerando o pedido inicial foi julgado improcedente, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 31 de julho de 2018 José Mauro Nagib Joge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI CIDRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000693-76.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOCIELI CIDRAL REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-37.2018.8.11.0005

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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000176-37.2018.8.11.0005. REQUERENTE: POLIANA CARMO DE LIMA 

NATALINO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se 

o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 
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não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a parte ATIVO S/A como polo ativo e Poliana Carmo de 

Lima Natalino como polo passivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000163-38.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO CARLOS FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se 

o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a parte ATIVO S/A como polo ativo e João Carlos Ferreira 

de Miranda como polo passivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GOMES TAVARES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000560-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MAYCON GOMES TAVARES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

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

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000430-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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: 

1000430-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO ANTUNES BADU 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 01 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000431-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAYNE ARRUDA DA SILVA 
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REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao 

autor/embargante. 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 opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011050-69.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DA SILVA VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011050-69.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: THAMIRES DA SILVA 

VALADARES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao 

autor/embargante. 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, a parte 

embargante se insurge em face da decisão que indeferiu o pedido de 

reconsideração para que fosse autorizada a juntada da guia referente ao 

preparo recursal, argumentando que o pagamento da guia foi efetuado no 

prazo legal não ocorrendo somente a juntada da referida guia ao 

processo. Em análise dos autos, verifica-se que apesar do recurso 

inominado ter sido interposto dentro do prazo legal, bem como o 

pagamento da guia ter sido realizado dentro do prazo legal, e o 

comprovante de recolhimento do preparo recursal não foi juntado aos 

autos. Nesse ponto, o ENUNCIADO nº 80 do FONAJE é claro ao 

estabelecer que o recurso será julgado deserto caso não haja o 

recolhimento integral do preparo bem como sua respectiva comprovação 

dentro do prazo legal, vejamos: ENUNCIADO nº. 80: O recurso Inominado 

será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do 

preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, 

não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL). 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, 

considerando houve comprovação do pagamento da guia recursal dentro 

do prazo de 48 horas, previsto na Lei 9.099/95 e no FONAJE, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão na íntegra. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000003-47.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RAPHAEL VINICIUS SOUZA 

PAIVA REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Primeiramente, 

DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao autor/embargante. 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 opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 
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DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 

de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIOS DE ARRUDA LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000354-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNO VINICIOS DE ARRUDA 

LINO 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. Julgo o mérito. Assegura a parte 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 parte 

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”. 

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. Rejeito o 

pedido de restituição dos valores R$ 51,02 e R$ 116,57, que foram 

serviços requeridos e utilizados pelo autor pelo transporte através do 

aplicativo “Uber”, eis que a ré não possui responsabilidade pelo trajeto do 

passageiro até o aeroporto, não havendo o que se falar em danos 

materiais neste aspecto. 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 
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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, 31 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, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTARD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MANOEL DOMINGOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título judicial, sendo que embora 

intimada para dar prosseguimento à execução a parte exequente se 

manteve inerte, conforme certidão constante no id. anterior. Como é 

sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do feito, não podendo o processo 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando que a inércia da parte exequente, que não promoveu os 

atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 31 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, 31 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-21.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RIEDIGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000104-21.2016.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: RENATO RIEDIGER Vistos, etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta por 

DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

31 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, 31 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001436-86.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: JG TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 
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DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

31 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, 31 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001110-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MANOEL DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001110-29.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: EDSON MANOEL DE SA Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias proposta 

por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da ausência de 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou de 

microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

31 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, 31 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001130-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: PARECIS COMUNICACOES LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança de diárias 

proposta por DOURACAP LTDA em face da parte reclamada. Diante da 

ausência de comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou 

de microempresa pela autora, esta ação não pode tramitar no Juizado 

Especial Cível. Explico. Após análise detida dos autos, sobretudo pelo 

extrato de inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

31 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, 31 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012286-85.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MACEDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título judicial, sendo que embora 

intimada para dar prosseguimento à execução a parte exequente se 

manteve inerte, conforme certidão constante no id. 14429907, p.1. Como é 

sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do feito, não podendo o processo 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando que a inércia da parte exequente, que não promoveu os 

atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, autorizo 

a inscrição em protesto da sentença transitada em julgado proferida no id. 

6690197, nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil, devendo 

ser fornecida a respectiva certidão de inteiro teor à requerimento do 

exequente, na forma do artigo 517, §2, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 31 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino-MT, 31 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209805 Nr: 4048-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o procedimento foi distribuído no CIA sob o nº 

0720731-52.2018.8.11.0037, e encaminhado nesta data para DCA - 

Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro Judicial - SDCR, conforme 

extrato em anexo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002685-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GUIMARAES NEGRINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE SERAFIM NEGRINE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para recolher as custas de distribuição da carta 

precatória expedida, devendo apresentar a guia de recolhimento nos 

autos principais, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003472-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SANTOS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES DE ARAUJO OAB - MS8150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 01/10/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 177701 Nr: 9457-06.2016.811.0037

 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: KRISLEYA ROCHA GOULARTE, JOSE LUIZ BORTOLO, 

MARINA SCHAVARSKI BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada de Certidão do Oficial de Justiça de fl.93, intimo a 

parte autora através do seu Advogado Manoel Mazzutti Neto, OAB 

n°16.647 e Advogada Janaina Rossarolla Bando, OAB n°12951/MT,para 

manifestação ao que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74733 Nr: 7053-89.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAF, RAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA BALBINO CAJANGO - 

DEF.PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Considerando a determinação de fls. 306 e o novo cálculo atualizado 

informado às fls. 307 intimo a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado, para manifestação no prazo de 05(dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161869 Nr: 1193-97.2016.811.0037

 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: DS, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a impugnação ao cumprimento de sentença juntado às fls. 

36/39, intimo a parte exequente, por intermédio de seu advogado 

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - OAB/MT Nº 19.169/O, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144691 Nr: 1896-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, J. 

ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, 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: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Certifico que intimo o advogado do REQUERIDO para retirar os autos para 

cópias, conforme solicitado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16327 Nr: 1560-49.2001.811.0037

 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: SERGIO HENRIQUE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT - BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:24.771/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-B, SALOLI 

PAZ GALBIATI - OAB:17308/O, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:OAB/MT 

18.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Reu para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124617 Nr: 8366-17.2012.811.0037

 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: ALVARO ANTONIO DE ARAUJO, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA KRAUSHAAR - OAB:PR/ 

60794, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, WILLIAM STREMEL 

BISCAIA DA SILVA - OAB:PR/20.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, ONEDSON DA SILVA CARVALHO - 

OAB:7136 B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Intimo o advogado do REQUERENTE a manifestar das informações de fls. 

67/87

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 409-33.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA XAVIER DA 

SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI - OAB:205244/SP, HUMBERTO 

RICARDO MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, LUCIANA GARCIA 

SAMPAIO - OAB:252914/SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, SEBASTIÃO 

JOSÉ ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 2303-05.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS SOUZA, SONIA DA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO, IRACI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 75, citem-se os executados, 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 dos executados 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152701 Nr: 5690-91.2015.811.0037

 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): IRAIDES DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113717 Nr: 4064-42.2012.811.0037

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33681 Nr: 1884-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO RISTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA ROSA MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA CRISTINA FRANCO 

BARBOSA - OAB:152702/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

 Após, concluso para análise.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117542 Nr: 8219-88.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos.

Aguarde-se cumprimento de ato em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 2454-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113985 Nr: 4445-50.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO MOTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

GLEYSON RAMOS ZORRON - OAB:13183/MS, RAÍSSA MARA ROCHA 

MIRANDA - OAB:15894/MS, SEBASTIÃO PAULO JOSÉ MIRANDA - 

OAB:MS 4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 46 e determino a suspensão da execução conforme 

requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 6160-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:MG 30325, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - 

OAB:84983/MG, MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:MG 

79.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado que 

o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 
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a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem 

prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que 

lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Frustradas as 

diligências, DEFIRO o pedido de fls. 143/144 e em consonância com o 

disposto no artigo 921, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, determino o 

arquivamento da execução pelo prazo de 1 (um) ano.Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em observância ao §5º do artigo 921 do Código de 

Processo Civil.Consigno que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.Observadas às formalidades legais proceda-se com as 

baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116208 Nr: 6837-60.2012.811.0037

 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: ANTONIO FERNANDO BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO HERNANE SOUSA SILVA, CLEIDE 

MARIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Vistos.

O laudo de avaliação apresentado à fl. 126, confeccionado pela Oficiala 

de Justiça, fora impugnado pelo requerido às fls. 128/129, através de seu 

procurador, sob a alegação de que apesar de ser mencionado no aludido 

auto de avaliação que foi utilizada a metodologia comparativa de dados 

levantados junto ao mercado local, não foi anexado com o laudo quaisquer 

documentos nesse sentido, a fim de comparar se os imóveis “paradigmas” 

possuem características semelhantes ao imóvel objeto da avaliação.

A parte executada juntou aos autos, novo laudo de avaliação 

confeccionado, às fls. 131/142.

É o breve relato

Decido.

Entendo que não assiste razão ao executado, pois a repetição da 

avaliação só ocorre quando incidir uma das hipóteses previstas no art. 

873 do código de Processo Civil.

No caso, não há prova de que houve erro ou dolo do avaliador judicial, 

estando o preço dentro do valor de mercado da cidade, centro a rua de 

localização do imóvel em área central da cidade.

 A Oficiala avaliadora explicitou os critérios utilizados na avaliação.

Assim, não demonstrado erro ou dolo do avaliador judicial, bem como, não 

havendo dúvida sobre o valor atribuído ao bem, indefiro o pedido de nova 

avaliação constante às fls. 128/129.

Homologo o laudo de avaliação de fls.126.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134139 Nr: 6109-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS SOUZA, SONIA DA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO, IRACI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

 Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTTO, CLAIR MONTEMEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150392 Nr: 4575-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por FLÓRIDA CÂNDIDA 

PRAXEDES DOS SANTOS em face do JOSÉ VALDIR RODRIGUES DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos.

Às fls. 35/36, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

379/380, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110360 Nr: 700-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA TEXTIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIRWICZ - 

OAB:24555 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26189 Nr: 2382-67.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 472.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 

774, V, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 2844-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 174 e determino a suspensão do processo 

conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 3460-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES, MANOEL SORANÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 
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querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 1668-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12887/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59134 Nr: 6730-55.2008.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HERIONDES ALVES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente (fl. 

234), correspondente ao montante de R$ 235.735,18 (duzentos e trinta e 

cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado 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 (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos (fl. 

99)

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6821 Nr: 300-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, MARCO A. P. 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 
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resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 5466-95.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL MINUZZO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126718 Nr: 9251-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46396 Nr: 1861-83.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 7969-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA WILSON 

MARTINS - OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 132/133, requer o exequente que seja decretada a revelia do 

executado.

A ausência do pagamento voluntário da obrigação e a inércia do 

executado não induzem aos efeitos da revelia, visto que este feito trata-se 

de processo de execução, no qual é inaplicável a revelia.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Inexistência da impugnação ao 

cumprimento da sentença – Impossibilidade da aplicação dos efeitos da 

revelia no processo de execução – RECURSO IMPROVIDO (AI 

21248431320178260000, TJSP; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Carlos Alberto Lopes; Julgamento: 22 de Agosto de 2017; 

Publicação: 22/08/2017)”.

Da mesma forma, a sentença em sede de execução, prevista no artigo 

925 do Código de processo Civil, trata-se de mera formalidade para 

extinção do processo executivo, reconhecendo-se judicialmente que se 

exauriu a prestação jurisdicional devida ao credor e, por tal motivo, deve 

findar-se a relação processual.

Tal sentença difere da prolatada na fase cognitiva, não sendo 

vocacionada ao reconhecimento do direito, uma vez que o processo de 

execução não tem a função de declarar ou não a procedência do pedido 

inicial, mas sim de satisfazer o direito do exequente adquirido por título 

executivo.

 Deste modo, incabível o pedido formulado pelo exequente às fls. 132/133.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em caso de inércia, intime-se o exequente, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154540 Nr: 6535-26.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69537 Nr: 1844-42.2010.811.0037

 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: MARIA SALETE BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Certifique-se acerca da tempestividade do recurso de apelação.

 Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 2132-97.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA, 

ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Josiane Gomes de Moura, 

Cpf: 01273781627, Rg: 11.007.364 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), empresaria, Endereço: Rua Paranatinga, 220, Bairro: Centro, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Anderson Soares Fernandes, Cpf: 61980765634, Rg: 

1.899.134 SSP GO Filiação: Catarina Soares Fernandes, data de 

nascimento: 07/01/1968, brasileiro(a), casado(a), empresário, agricultor, 

Endereço: Rua Eríco Veríssimo, N. 500, Bairro: Castelândia, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTE 

ACERCA DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS FLS. 184/185, BEM 

COMO PARA CONSTITUIR ADVOGADO, ANTE A RENÚVIA DOS 

PEOCURADOS DE FLS. 106

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p.205/206 e determina-se 

a intimação por edital dos executados acerca da penhora realizada nos 

autos p.184/185, bem como para constituir novo advogado, ante a 

renúncia dos procuradores de p.106.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003196-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003196-71.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PACHECO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GEDEÃO RODRIGUES DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de lombalgia, limbago com ciática, dores articulares, outras dorsalgias, 

bem como artrose do joelho, incapacitando-o ao trabalho e, requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o quantum 

relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. No ID nº 9263129, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID nº 

10096128), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a requerente não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação à contestação no ID nº 

10330703. No ID nº 12774900, laudo pericial realizado por perito judicial. É 

o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 
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requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

permanente que impeça o exercício de atividades laborais. Analisando os 

autos, verifico que restou comprovada a carência do requerente, 

conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade para o 

trabalho exercido por ele, corroborado pelo laudo pericial constante no ID 

nº 12774900. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO - 

AUXÍLIO DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO DIREITO - LAUDO 

PERICIAL - NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Autor 

recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que em 06 de julho de 1997 seu 

benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial constatou que o Autor possui 

capacidade laborativa para exercer atividades compatíveis com a sua 

classe sócio econômica, até mesmo pedreiro sua atividade original. 3. Os 

requisitos para fazer jus ao auxílio doença são: ser segurado da 

Previdência Social, ter incapacidade total e temporária. No caso do Autor a 

sua incapacidade é parcial e permanente, não tendo portanto, preenchido 

tais condições. 4. Tendo ficado devidamente comprovado o não 

atendimento dos requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, não 

merece reforma a sentença. 5. Apelação desprovida. (TRF1. AC 

2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 

1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). No caso em testilha, forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação à outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, consoante o 

laudo que concluiu que o requerente é incapaz total e permanentemente 

para o trabalho, e não está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou suscetível de reabilitação. Nessa toada, constato que a 

parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, sendo de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data do requerimento administrativo (15.05.2017 – ID nº 9254766), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código Tributário 

Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da 

aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para recurso 

voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005202-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005202-51.2017.8.11.0037. AUTOR: ISRAEL DOS SANTOS E SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA ajuizada por ISRAEL DOS SANTOS E SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de tumor 

intracraniano da fossa posterior à esquerda (neoplasia de comportamento 

incerto ou desconhecido do encéfalo, supratentorial), incapacitando-o ao 

trabalho e, requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez 

para receber o quantum relativo às contribuições realizadas e sua 

remuneração, ou para concessão de auxílio-doença. No ID nº 10575784, o 

pedido de tutela antecipada foi deferido. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação constante no ID nº 11145318, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que o requerente não atende 

aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. No ID nº 13590623, laudo pericial realizado por perito judicial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por ISRAEL DOS SANTOS E SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 

requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

temporária ou permanente que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da parte 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ele, corroborado pelo laudo pericial constante 

no ID nº 13590623. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o caso dos 

autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já decidiu o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 
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invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 13590623, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, apresenta patologia declinante, não está apto para 

reabilitação profissional. Nessa toada, constato que a parte requerente 

faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário 

de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (07.03.2017 – ID nº 10549381 – pág. 01), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código Tributário 

Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante da verossimilhança das alegações já enfrentadas 

na presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim 

de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

serem tomadas as medidas cabíveis, caso injustificadamente não cumpra 

a determinação judicial, como determina o artigo 536, §1º, do Código de 

Processo Civil. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a 

demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na 

vida da parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios pelo 

requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) 

salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002415-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REQUERIDO)

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002415-49.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUZA BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 

FUNAJURIS Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SINIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005599-13.2017.8.11.0037. AUTOR: ARTUR SINIAK RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ARTUR SINIAK em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 13827726, a parte requerente pugnou 

pela desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001550-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. I. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1001550-89.2018.8.11.0037. AUTOR: JULIA OLIVEIRA IZIDORO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o 

ID nº 13958232, redesigno a audiência para o dia 16/10/2018 às 13:50. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003421-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003421-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GEDEAO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

GEDEÃO RODRIGUES DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de diversas patologias na coluna como lombalgia, 

lumbago com ciática, dores articulares, outras dorsalgias, bem como é 

portador de artrose no joelho, incapacitando-o ao trabalho. Assim, requer 

a sua aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. No ID nº 9263129, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

No ID nº 12774900, laudo pericial realizado por perito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por GEDEÃO RODRIGUES DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade temporária que 

impeça o exercício de atividades laborais. Nesse sentido, já decidiu o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO 

DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO DIREITO - LAUDO PERICIAL - 

NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Autor 

recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que em 06 de julho de 1997 seu 

benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial constatou que o Autor possui 

capacidade laborativa para exercer atividades compatíveis com a sua 

classe sócio econômica, até mesmo pedreiro sua atividade original. 3. Os 

requisitos para fazer jus ao auxílio doença são: ser segurado da 

Previdência Social, ter incapacidade total e temporária. No caso do Autor a 

sua incapacidade é parcial e permanente, não tendo portanto, preenchido 

tais condições. 4. Tendo ficado devidamente comprovado o não 

atendimento dos requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, não 

merece reforma a sentença. 5. Apelação desprovida. (TRF1. AC 

2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 

1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). Quanto aos requisitos supra, estes não 

restaram devidamente demonstrados, notadamente após a realização da 

perícia médica, o perito concluiu que “Atualmente com incapacidade, 

devendo permanecer afastado de suas atividades laborativas por um 

período de 180 (cento e oitenta) dias, posteriormente deverá ser realizado 

nova avaliação pericial, para provas de capacidade ou não a sua atividade 

habitual. (ID nº 12774900). Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher totalmente a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a autarquia 

requerida proceda à implantação do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA e seu 

pagamento pelo período de 12 (doze) meses, a partir desta sentença, bem 

como efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em 

atraso devidas desde a data do indeferimento do benefício de 

auxílio-doença. Assim, intime-se a autarquia federal para que implante o 

benefício da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Fixo honorários advocatícios em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo 

em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno 

as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por 

cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos 

termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no 

artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001949-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001949-55.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCELO TAVARES DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a certidão de ID nº 

14076639, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. 

Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: 

pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001816-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RIBEIRO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001816-13.2017.8.11.0037. AUTOR: EDIMILSON RIBEIRO NEVES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o ID nº 

13875318, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Junior 

Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e comarca, para a 

realização de perícia, nos exatos termos da decisão anterior. Intimem-se e 

cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELY MADALENA DO PRADO BONOLDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003140-38.2017.8.11.0037. AUTOR: NELY MADALENA DO PRADO 

BONOLDI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por NELY MADALENA DO 

PRADO BONOLDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de outros estados pós-cirurgicos, hallux valgo, sinovite e 

tenossinovite não especificadas, artrose não especificada, pé chato, 

mialgia, outros estados pós-cirurgicos especificados, deformidades 

adquiridas dos dedos das mãos e dos pés e dor articular, incapacitando-a 

ao trabalho e, requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez 

para receber o quantum relativo às contribuições realizadas e sua 

remuneração, ou para concessão de auxílio-doença. No ID nº 9144267, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (ID nº 9372104), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a requerente não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação à 

contestação no ID nº 9482032. No ID nº 12775489, laudo pericial realizado 

por perito judicial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta por NELY MADALENA DO PRADO BONOLDI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser 

pleiteado anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da parte 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante 

às fls. 133/136. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 12775489, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, não estando apta para o exercício de outra atividade 

profissional ou reabilitação diante da idade avançada, parca escolaridade 

e ausência de qualificação profissional. Nessa toada, constato que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 
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termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data da cessação do benefício (24/07/2017 – ID nº 9116506 

página 07), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código 

Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do 

Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de junho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000419-16.2017.8.11.0037. AUTOR: GISELLE DE LIMA RÉU: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por GISELLE DE LIMA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o intuito de 

recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2014 e 2015, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10293095, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14296798. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 
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incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 
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pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006180-28.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: LEILA MARIA RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LEILA MARIA RODRIGUES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

hanseníase com sequelas permanente, apresenta grau 02 de 

incapacidade com déficit sensorial e perda importante na mão esquerda, 

lesão trófica na mão esquerda, queimaduras de 3º e 4º grau quirodáctilos, 

déficit sensorial distal em ambos os pés, espessamentos neurais em 

nervos lunares bilateralmente e em nervos fibulares e nervo tibial posterior 

direito com neuralgias frequentes, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de 

Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 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.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a 

autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Considerando que já consta contestação e impugnação 

à contestação nos autos, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que 

atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 
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as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122683 Nr: 5225-53.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 5225-53.2013.811.0037 (Código 122683)

Vistos.

Considerando o pedido de fl. 88, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183101 Nr: 467-89.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA EVA TEODORO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 467-89.2017.811.0037 (Código 183101)

Vistos.

Considerando a manifestação retro, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende 

nesta cidade e comarca, para a realização de perícia.

Intimem-se e cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147465 Nr: 3237-26.2015.811.0037

 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: ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

autarquia requerida a efetuar o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso devidas da data da cessação do benefício de 

auxílio-doença (12/05/2015 – fl. 31) até a data da concessão da tutela 

antecipada (25/05/2015 – fls. 34/37), acrescidos de juros de mora de 

acordo com o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo 

INPC.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do 

pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 

30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a 

requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173893 Nr: 7360-33.2016.811.0037

 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: ROSA MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7360-33.2016.811.0037 (Código 173893)

Vistos.

 Ante a informação de que o benefício não foi implantando, expeça-se 

ofício ao INSS para que cumpra imediatamente a tutela antecipada deferida 

às fls. 42/44.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada pela parte 

requerida à fl. 75.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208800 Nr: 3619-14.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, MUNICÍPIO DE 

IPIRANGA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPOLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - OAB:MT 

8015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10823, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens, procedendo-se as anotações de 

estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176598 Nr: 8837-91.2016.811.0037

 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: ALISSON DE PAULA AMATE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista às partes para 

apresentaram alegações finais, no prazo legal. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135410 Nr: 7108-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7108-98.2014.811.0037 (Código 135410)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135093 Nr: 6862-05.2014.811.0037

 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: AIRES RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6862-05.2014.811.0037 (Código 135093)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137038 Nr: 8312-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8312-80.2014.811.0037 (Código 137038)

Vistos.

Considerando a manifestação do exequente às fls. 191/193, HOMOLOGO 

os valores apresentados pela parte executada às fls. 182/188.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 182/188.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46630 Nr: 2058-38.2007.811.0037

 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): CONSÓRCIO TRESI, CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A, SANEOESTE-CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE LTDA, ENCOMIND 

ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TRES IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, DIONÍSIO NEVES DE SOUZA FILHO - OAB:3646/MT, 

FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI 

- OAB:3065

 Processo nº 2058-38.2007.811.0037 (Código 46630)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução nos autos em apenso 

(46630).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120022 Nr: 2487-92.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS PANELÃO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº: 2487-92.2013.811.0037 (Código 120022)

Vistos.

Intime-se a parte executada sobre os valores bloqueados à fl. 43.

Após, certifique-se o decurso do prazo para manifestação e intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137760 Nr: 8858-38.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

OAB:PR/ 46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:PR 27.583
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8858-38.2014.811.0037 (Código 137760)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pela parte embargante, o qual defiro.

 Assim, nomeio como perito judicial LUÍS FELIPE GUIMARÃES PELLUZI, 

CORECON-MT 2063, com sede na Rua Madri, 527, Residencial Torres de 

Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP: 78850-000, Cuiabá/MT, 

telefone: (65) 9 8102-1334, o qual deverá ser intimado para formular 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do 

Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte autora.

 Havendo requerimento do perito, fica desde logo deferida a liberação de 

50% da verba honorária para realização dos trabalhos, com o restante 

condicionado à homologação do laudo (artigo 465, §4º, do Estatuto 

Processual Civil).

 Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento.

 O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do 

início dos trabalhos.

As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como formular 

quesitos em 05 (cinco) dias (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66844 Nr: 6589-02.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 

LTDA, DARCY PINZON, MOASIR PINZON, REGINALDO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:8872/MT, Vanderlei Chilante - OAB:MT 3533-A

 Processo nº 6589-02.2009.811.0037 (Código 66844)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148049 Nr: 3498-88.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA DOS SANTOS PEREIRA PINTO

 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: 3498-88.2015.811.0037 (Código 148049)

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 o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126817 Nr: 9347-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO 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, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 9347-12.2013.811.0037 (Código 126817)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 145/146, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 141.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 141.

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, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63501 Nr: 3263-34.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEPRIM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, ROBERTO RIVELINO DOS REIS, JOSÉ ROBERTO DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 3263-34.2009.811.0037 (Código 63501)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40331 Nr: 2842-49.2006.811.0037
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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: DIOLINDA IRINEU DA SILVA

 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: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 Processo nº: 2842-49.2006.811.0037 (Código 40331)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

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, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 1115-21.2007.811.0037

 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: IRANIR SANTOS SOUZA, ALDEMBERG SANTOS 

SOUZA, ROZIDETE SANTOS SOUZA, GILMARSON SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:230443/SP

 Processo nº: 1115-21.2007.811.0037 (Código 45636)

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 o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209319 Nr: 3849-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA PHELIPPE, JOSE 

ARLINDO DA SILVA, JACKSON PEARGENTILLE, ANTONIO CARLOS 

PAOLIELO DE ANDRADE, JURANDIR PINHEIRO, MARCOS ANTONIO 

DELFINO GONSHIOR, ROBSON THOMAS MOREIRA, CLAUDINEI ROSSI 

QUEIROZ, ANTONIO DOS SANTOS SOARES, RSP CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDER RODRIGUES DE 

MORAES - OAB:282475/SP

 Vistos. Defiro o requerimento ministerial. Sendo encontrada a testemunha, 

intime-a para comparecer a audiência designada para o dia 29/08/2018 às 

13:15. Intimem-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 5302-38.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CIPRIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5302-38.2008.811.0037 (Código 57692)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

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, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 3523-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNÍCIPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LOPES PEQUITO, TAUILLO 

TEZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELVIS MUCHIUTI - OAB:PR/ 

6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens, procedendo-se as anotações de 

estilo. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4212 Nr: 46-71.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BAPTISTA PENIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 46-71.1995.811.0037 (Código 4212) Vistos.Analisando os 

autos, verifico que, às fls. 287/288, o exequente pugna pela expedição de 

ofício dirigido à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais 

(CNseg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, 

em busca de investimentos aplicados em previdência privada, 

requerimento este admitido pela jurisprudência. Vejamos:Agravo de 

Instrumento. Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNSEG). Cabimento. Plano de Previdência 

Privada. Os planos de previdência privada (PGBL e VGBL) não ostentam 

natureza alimentar e não estão acobertados pela impenhorabilidade 

prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. 

Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido. 

(TJ-SP 21433476720178260000 SP 2143347-67.2017.8.26.0000, Relator: 
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Pedro Kodama, Data de Julgamento: 26/09/2017, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/09/2017)Agravo de instrumento – Decisão 

interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício à (i) 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), (ii) 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), (iii) Brasilprev e (iv) 

PREVI – Necessidade de localização de ativos financeiros passíveis de 

constrição em nome dos devedores – Dever de ofício – Ausência de 

pagamento ou depósito no vencimento de obrigação líquida e certa sem 

relevante razão de direito – Medida legítima, útil e eficaz no interesse do 

credor lesado pelo inadimplemento – Decisão reformada – Recurso 

provido. (TJ-SP 20543532920188260000 SP 2054353-29.2018.8.26.0000, 

Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/05/2018, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2018)Assim, defiro o pedido 

retro.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5839 Nr: 22-72.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS PORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, SIMONE MARÇAL BARRETO VINHOLIS - OAB:217433/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos cálculo atualizado de seu crédito, bem como requerer 

o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

31 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200293 Nr: 8590-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIO SELKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR BONNES CARDOSO - 

OAB:RS 15991, IMILIA DE SOUZA - OAB:RS/ 36024, VILMAR 

LOURENÇO - OAB:RS 33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HANDEL DIPP - 

OAB:RS/ 71712

 Vistos. Tendo em vista a ausência injustificada do advogado da parte 

autora, dispenso a produção de provas requeridas pela respectiva parte, 

nos termos do artigo 362, §2, do Código de Processo Civil, não 

configurando, tal ato, cerceamento de defesa da parte. Cumprido o ato 

deprecado, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens, procedendo-se as anotações de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 5180-25.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIAL LTDA, JULIO CESAR 

LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14955, JOÃO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - OAB:8.107/MS

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar o erro 

material, fazendo constar:“(...) Versa a demanda sobre pedido de 

exceção de pré-executividade, sob o fundamento de nulidade do crédito 

tributário ante a ausência de acesso ao procedimento administrativo, bem 

como a ocorrência da prescrição intercorrente (...).” No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da sentença.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e cumpra-se integralmente a sentença de fls. 

126/127.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de julho 

de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73505 Nr: 5827-49.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOB&OL, ÂMOA, RFDA, FCBOB, AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DE CARVALHO 

HONÓRIO - OAB:30.008 GO, GABRIEL DE MELO HONÓRIO - 

OAB:24.913-E, LUDMILA RORIZ - OAB:DF 44.355, MARCUS VINÍCIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Processo nº 5827-49.2010.811.0037 (Código 73505)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 153/155, diga a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 5066-47.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAUDELINO SALBEGO DICHETE

 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:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

o precatório e/ou RPV, conforme determinado à fl. 182. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BERALDO DE PIERI (REQUERENTE)

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002221-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LORAN MARLON BERALDO 

DE PIERI, ELIETE BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E 

TERCERIZACOES LTDA - EPP REQUERIDO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Ante a justificativa dos eventos 

n°14482407 e n°14482410, defiro o pedido de redesignação da audiência 

de conciliação. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002447-54.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IMPERATIVA TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Este 

processo veio concluso na caixa de minutar pedido de alvará. Contudo, 

não constatei depósito nos autos. Por sua vez, não consta pedido de 

cumprimento da sentença por parte do Banco Santander Brasil S/A, nem 

propositura de recurso inominado por qualquer das partes. Assim, 

certifique-se a respeito e promova-se o arquivamento do feito/baixa no 

sistema. P. Leste-MT, 31 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011620-22.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE ALVES FERRARI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDERSON RIGATTI (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

WENER OLIVEIRA NERES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi busca ao Sistema INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011011-39.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CHAGAS VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA OAB - MT2360/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011011-39.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ARI CHAGAS VIEIRA VISTOS, DEFIRO os pedidos de ID 

8146559. Expeça-se Ofício à 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis 

solicitando informações quanto à penhora no rosto dos autos de 

Execução de Sentença nº 189/2003 – Código 301230. Intimem-se através 

de carta de intimação, com aviso de recebimento, ao Sr. ERAQUE MAGGI 

SCHEFFER, na pessoa de seu advogado Dr. Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

(DOC. ID 3496680 – fl. 14), com escritório localizado na Rua Dom Osório, 

n.º 285, Bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT – CEP.: 78.710- 

770 e à empresa IMPÉRIO DAS MÁQUINAS IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF n.º 04.355.782/0001-32, estabelecida na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, n.º 1830, Vila Marinópolis, Rondonópolis/MT – CEP.: 

78.705-600 para que não paguem diretamente ao Sr. ARI CHAGAS VIEIRA 

quaisquer valores oriundos da Execução de Sentença n.º 189/2003 – 

CÓD. 301230. Realizei penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao 

Sistema Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de 

penhora eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Sem prejuízo das determinações acima, 

e consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência a parte 

exequente acerca das informações obtidas, aguardando-se, após, por 

manifestação em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Em sendo requerida a penhora determino que 

seja expedido mandado para penhora complementar de bens da devedora, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar o devedor da 

penhora e da avaliação, cientificando-o que o prazo para embargar a 

penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) dias. 

Primavera do Leste-MT, 26 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, impulsiono o processo para intimar o polo ativo a requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 1º 

de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004550-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004550-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILENE SANTOS SALES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela provisória de urgência (Id 14201616) e que o(s) 

réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A Defensoria Pública requereu o bloqueio e 

sequestro de verba pública necessária para o tratamento de iodoterapia, 

bem como juntou o orçamento (Id 14455408 e Id 13996700). Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 
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valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), para custear o tratamento de 

iodoterapia, para a requerente LUCILENE SANTOS SALES. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA, CNPJ: 

14.971.543/0001-60, Banco do Brasil 001, agência: 0046-9, conta 

corrente: 264221-2, conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento dos 

procedimentos, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no 

prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele. Com a juntada da nota 

fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUCAS DAMASCENO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003960-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROBERTO LUCAS 

DAMASCENO REIS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por 

dano moral e material com pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Roberto Lucas Damasceno Reis em face de Unic 

Educacional LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Cite-se 

e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/10/2018, às 10h00min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Caso a parte ré não compareça 

para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que o requerente pactuou contrato de prestação de 

serviços educacionais no primeiro semestre do ano de 2015, sob o curso 

de CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, condicionado 

ao pagamento mensal na importância de R$752,59(setecentos e cinquenta 

e dois reais e cinquenta e nove centavos). Afirma que efetuou o 

trancamento do curso no segundo semestre do ano de 2016 bem como 

efetuou o adimplemento de todas as mensalidades anteriores. Aponta que 

recebeu proposta da instituição de ensino para finalizar o curso 

supracitado, na importância de R$376,29(trezentos e setenta e seis reais 

e vinte e nove centavos) mensais, condicionado na realização da 

matrícula no prazo de 05(cinco) dias. O autor relata que efetuou a 

matrícula no mesmo tempestivamente, contudo, a instituição de ensino 

emitiu a primeira mensalidade na importância de R$1.208,31(um mil, 

duzentos e oito reais e trinta e um centavos), a segunda mensalidade no 

valor de R$1.320,06(um mil, trezentos e vinte reais e seis centavos) e a 

terceira mensalidade no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e vinte e quatro centavos). Aduz que tentou solucionar a inconsistência 

administrativamente perante a instituição de ensino e não obtivera êxito. 

Todavia, o autor solicitou novo trancamento do curso, lhe foi cobrado o 

valor das mensalidades não adimplidas pelo aluno, sob pena de ter seu 

nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, o autor pretende 

através do pedido da antecipação de tutela de urgência que a requerida 

proceda o trancamento de sua matrícula, abstenha de efetuar seu 

cadastro nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Oferta de Desconto(id. 

n°13657469), Comprovante da Matrícula(id. n°136574776), Extrato 

Financeiro(id. n°13657529), Comprovante de pagamento(id. n°13657550) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

verifico que a instituição de ensino ofereceu o benefício ao aluno na data 

de 15/12/2017, onde propôs o valor mensal de R$376,29(...) condicionado 

à rematrícula no prazo de 05(cinco) dias. Nesse sentido, o autor efetuou a 

rematrícula no mesmo dia, inclusive adimpliu a taxa da matrícula no valor 

de R$59,00(cinquenta e nove reais). Consigno que a mensalidade de 

janeiro de 2018 veio além do pactuado no acordo, tendo em vista que o 

valor cobrado e adimplido pelo aluno corresponde à importância de 

R$1.208,29(um mil, duzentos e oito reais e vinte e nove centavos). Cabe 

ressaltar também que as mensalidades posteriores não foram adimplidas 

pelo autor, tendo em vista que encontram controversos em relação ao 

benefício oferecido pela instituição de ensino. Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: a) Determino 

que a instituição de ensino proceda o trancamento da matrícula do aluno 

Roberto Lucas Damasceno, portador do CPF039.600.201-39, no prazo de 

05(cinco) dias. b) Determino que a instituição de ensino abstenha de 

efetuar o cadastro do nome autor nos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito em relação as mensalidades não adimplidas desde o mês de 

fevereiro de 2018, sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco 

mil reais). c) Determino que a requerida abstenha de efetuar novas 

cobranças após o trancamento da matrícula, sob pena de multa inicial que 

fixo em R$100,00(cem reais) para cada cobrança indevida até o limite de 

R$ 2.000,00(dois mil reais). Serve a presente decisão de carta/mandado 

de citação e intimação. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

(a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste-MT, 01 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004614-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO COSTA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004614-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NELSO COSTA FARIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer proposta 

por NELSO COSTA FARIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para fornecimento dos medicamentos VARFARINA SÓDICA 

5mg, CLORIDRATO DE AMIODARONA 200mg, CLORIDRATO DE 

AMILORIDA HIDROCLOROTIAZIDA 25mg, e FUMARATO DE BISOPROLOL 

2,5mg. Relata na petição inicial que é cardiopata, que já foi submetido a 

uma cirurgia vascular, e atualmente necessita fazer uso dos 

medicamentos para controlar sua enfermidade. Ressalta que a situação é 
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de urgência; é pobre, não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do tratamento. Instado a se manifestar sobre a 

disponibilização dos medicamentos (Ofício 101/2018 – Id 14040209), o 

Município informou que os medicamentos Varfarina, Amiodarona e 

Hidroclorotiazida fazem parte do elenco básico e estão disponíveis 

mediante receituário médico na Farmácia Básica Municipal, já o Cloridrato 

de Amilorida, não está previsto na pactuação prevista na Portaria 

nº1555/2013 (Id 14040236). O Núcleo de Apoio Técnico, através do 

Parecer Técnico nº0788/2018 apresentou em sua conclusão apenas se 

os medicamentos eram ou não disponibilizados pelo SUS, não 

apresentando nenhuma consideração sobre o caso concreto (Id 

14425513). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado, está demonstrada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, em especial pelo relatório médico e pelo 

receituário ambos subscritos pelo Dr ª Rosimeiry Lima Alves CRM/MT 

7800, os quais apontam para a prescrição dos medicamentos. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo teor das declarações dos médicos, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença 

for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar 

para NELSO COSTA FARIA (qualificado(a) na petição inicial) os 

medicamentos VARFARINA SÓDICA 5mg, CLORIDRATO DE AMIODARONA 

200mg, CLORIDRATO DE AMILORIDA HIDROCLOROTIAZIDA 25mg, e 

FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5mg, no prazo de 15 (quinze) dias, de 

acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos posteriores, 

que se fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial (desde 

que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Fixo prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 
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da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON BACAS NERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1000170-31.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA 

LTDA - EPP em face de EMERSON BACAS NERI. A audiência de 

conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que a 

reclamada não cumpriu a integralidade do pagamento referente a nota 

promissória anexa aos autos, sendo que a ré encontra-se em dívida com a 

requerente na quantia de R$ 127,70 (cento e vinte e sete reais e setenta 

centavos). A parte reclamada não apresentou contestação, tampouco 

compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta clara à 

REVELIA da parte ré. Entendo que o pleito da parte autora merece 

acolhimento. A nota promissória anexa aos autos constitui prova escrita 

da obrigação da parte ré. Dessa forma faz-se prudente o pagamento do 

valor de R$ 127,70 (cento e vinte e sete reais e setenta centavos). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e: a. Determino o pagamento de R$ 127,70 (cento e vinte e 

sete reais e setenta centavos) à parte autora, corrigido monetariamente 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da 

citação; Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ 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, 30 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010859-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILTON HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010859-20.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: JOSENILTON HENRIQUE DA SILVA VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à 

fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, 

considera-se como título executivo, o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de 

confissão de dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não 

possui a assinatura de duas testemunhas. Destarte, não restando 

preenchidos os requisitos legais, não pode ser reputado como válido e 

exigível o título que aparelha a ação executiva. Acerca do assunto, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. ABALROAMENTO 

LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. 

CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR 

PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção 

da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do autor para o 

acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que 

não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos do que 

dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que 

carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 01 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010939-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI AMARAL CEZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010939-81.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: SUELI AMARAL CEZAR VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. 

De acordo com o disposto no artigo 784, III, do NCPC, considera-se como 

título executivo, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 

(duas) testemunhas. In casu, o instrumento particular de confissão de 

dívida que embasa a petição inicial da ação de execução não possui a 

assinatura de duas testemunhas. Destarte, não restando preenchidos os 

requisitos legais, não pode ser reputado como válido e exigível o título que 

aparelha a ação executiva. Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência 

pátria, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRANSITO. ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS 

QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE 

CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS 

PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral manutenção da sentença, pois a 

prova dos autos aponta para a culpa do autor para o acidente. É inexigível 

o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que não se encontra 

subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõem os arts. 783 

e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias que carecem de exigibilidade, 

pois vinculadas ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida 

declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/02/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. NECESSIDADE 

EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem assinaturas de 

testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a embasar ação 

monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O credor solidário é 

legitimo para exigir do devedor a totalidade da prestação. Inteligência do 

artigo 267 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. III. O 

foro competente para julgamento de ação fundada em direito pessoal é o 

do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 do Código de Processo Civil. IV. 

Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao 

pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a 

suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065983850, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, evidente que o título 

que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade necessária para 

fundamentar a presente execução de título extrajudicial. Diante do 

exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em relação a 

ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo 

codex. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182943 Nr: 386-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR REALINO DE SCASSATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:MT 3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 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 à apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta a acusação, tudo nos termos do artigo 

406, ambos do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 01 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187388 Nr: 2673-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DOS SANTOS SABADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Código 187388

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 40/41.

Assim, redesigno a audiência para o dia 07.02.2019 às 13:30 horas.

Intimem-se.

Primavera do Leste, 31 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116447 Nr: 7089-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:MT/ 19.201

 Autos código 116447

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 23.10.2018 às 17:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 31 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 43/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o requerimento formulado pelo servidor Marcelo do 

Nascimento Cabral – Oficial de Justiça, matrícula 0415.

RESOLVE:

 Art. 1º - Suspender os 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referentes ao 

quinquênio 2004/2009, concedidos ao servidor Marcelo do Nascimento 

Cabral, matrícula 415, Oficial de Justiça, através da Portaria n.º 

33/2018-SOR, de 06/07/2018.

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

 Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001892-28.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante as razões 

expostas no petitório de id. 14391655, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 20 de setembro de 2018, às 16h00min. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 30 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005392-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

SANDRA MARISA PAIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1005392-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1006034-75.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca das Certidões Negativas dos 

Meirinhos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006241-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIODATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006241-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003035-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. J. D. C. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1003035-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca das Certidões Negativas dos Meirinhos. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

1001892-28.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 1 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000238-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LASCH PRATES OAB - RS96406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGADO)

 

Autos nº 1000238.69.2018.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Cuidam-se de Embargos à Execução apresentados por Edson Gustavo 

Starlick em face de C. Vale Cooperativa Agrícola Insdustrial, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados na inicial 

de Id. 11469150, que veio instruída com documentos. De largada, foi 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita, determinando-se o recolhimento 

das custas processuais e taxa judiciária, Id. 11594037. Todavia, no Id. 

12776100 certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do 

embargante. É o breve relato. Fundamento e Decido. Pois bem. Neste 

diapasão, já tendo decorrido quase 06 (seis) meses da decisão que 

indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e, via de consequência, determinou 

o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária devidas, julgo 

extinto o presente processo sem resolução o mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do NCPC, 

determinando o cancelamento da distribuição. Transitada em julgado a 

presente sentença, providencie o cancelamento da distribuição, 

procedam-se as baixas necessárias quanto a eventuais penhoras e 

averbações e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações pertinentes. Traslade-se cópia desta para os autos principais. 

P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005345-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELI ARTMANN KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO OAB - SP372333 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSIO KUHN (REQUERIDO)
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Autos n° 1005345.31.2017.8.11.0040 Vistos etc. Gizeli Artmann Kuhn 

ajuizou a presente Ação de Divórcio c.c. Partilha de Bens em face de Elsio 

Kuhn, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados 

na inicial. Regularmente citado, o requerido manifestou expressa 

concordância com o pedido de divórcio, impugnando, todavia, o pedido 

relativo à partilha de bens. Pois bem. Considerando que a questão em tela 

submete-se à ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda 

Constitucional nº 66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio.” (grifo e negrito nosso), bem como que, 

inexiste controvérsia relativamente ao pedido de divórcio, HOMOLOGO a 

manifestação de vontade das partes para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO 

de Gizeli Artmann Kuhn e Elsio Kuhn, voltando a primeira a usar o nome de 

solteira, qual seja, Gizeli Artmann. Transitada em julgado a presente 

decisão, o que deve ser devidamente certificado nos autos, expeça-se o 

competente mandado de averbação. Relativamente a partilha de bens, 

designo audiência de tentativa de conciliação entre as partes para o dia 16 

de Agosto de 2018, às 16h30min. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003251-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

1003251-13.2017.8.11.0040 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 novo mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 1 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 1164-48.2010.811.0040

 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: FABIO PETRI VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND.COM. 

S/A

 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: DIEGO ARTURO RESENDE 

URRESTA - OAB:37298, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - 

OAB:25930, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, SOLANGE 

DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 Autos n. 1164-48.2010.811.0040 – Código Apolo: 57336.Vistos etc.De 

início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a classe 

processual.No mais, relativamente ao cumprimento de sentença para 

cobrança dos honorários de sucumbência, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos demonstrativo 

descriminado e atualizado do crédito, em consonância com o disposto no 

art. 524 do CPC.Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) 

patrono(s) constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE 

o pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.Se 

decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 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%).Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, NCPC).Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento 

e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário 

à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).Havendo 

pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes.No tocante a obrigação de fazer, INTIME-SE a 

executada para proceder a entrega de 87 (oitenta e sete) toneladas de 

adubo formulado 6-16-6 e 10 (dez) toneladas de cloreto de potássio (KCL 

00-00-60), no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o disposto 

no artigo 536 do CPC.Com fulcro do §1º do art. 536, do CPC, FIXO a multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de não cumprimento da 

obrigação, incidentes após o decurso do prazo acima 

a s s i n a l a d o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134126 Nr: 7529-45.2015.811.0040

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de busca apreensão 

ajuizada por BANCO HONDA S/A em desfavor de PAULO SÉRGIO DE LIMA 

e, CONSOLIDO nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos 

dos bens indicados na exordial, ficando o credor fiduciário autorizado a 

realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969). 

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil.CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, 

bem como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à 

causa.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 3183-37.2004.811.0040

 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: THIAGO VIGANÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIGANÓ NETO (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3183-37.2004.811.0040 – Código: 22964.

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas às fls. 200/201, DEFIRO a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, procedendo-se as baixas e 

anotações de praxe.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a inventariante para cumprimento da 

determinação exarada à fl. 199.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 5782-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

EDMILSON CAPELARI MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Autos n. 5782-31.2013.811.0040 – Código: 102822.

 Vistos etc.

 REDUZA-SE a termo a penhora realizada via RENAJUD, procedendo-se 

com a avalição e intimação das partes.

 Havendo manifestação das executadas, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158118 Nr: 8108-56.2016.811.0040

 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: EMPRESA BRASIELIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 

ECT /CORREIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODESSA DOURADO DE MELLO E 

SILVA - OAB:1942/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8108-56.2016.811.0040 – Código: 158118.

 Vistos etc.

 Ante a v. decisão proferida nos autos do Conflito de Competência n. 

156.550 - MT, DETERMINO sejam os autos remetidos ao Juízo Federal da 

1ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia/RO, grafando nossas 

homenagens e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108627 Nr: 1106-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J S DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO DOS SANTOS AGUIAR, MARIA 

IVONE LOPES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:2552, 

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 4220-16.2015.811.0040

 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: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o 

recolhimento das custas judiciais pela exequente em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15.No mais, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação da parte demandada.Às providências.Sorriso/MT., 31 de julho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 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: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - 

OAB:184.970-E/SP, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo 

Hoffmann - OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 

OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 

4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA 

MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA KALE DA CAL WINTER - 

OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, Fernando Rudge 

Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES 

- OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 

OAB:OAB/RO 5546, HELOISA HELENAWANDERLEY MACIEL - 

OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, 

IVAN MENDES DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - 

OAB:146176/SP, JANAINA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, 

JEANNE SALVIANO DA S. DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - 

OAB:9.206/MT, Jonathan Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, 

JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL 

AMADOR ZOGAIBE - OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO 

MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - 

OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, 

LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA 

POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS 

AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:OAB/MTA, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 
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OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 6648-10.2011.811.0040 – Código: 87157.

 Vistos etc.

 DEFIRO o prazo requerido pela administradora às fls. 9.563/9.564.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Autos n. 4906-18.2009.811.0040 – Código: 54606.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fls. 234/235, cuja 

matrícula se encontra acostada à fl. 238.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 INTIME-SE também o cônjuge da parte executada, se caso for, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo ser intimadas as partes, inclusive, o 

credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou 

levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no 

prazo de 05 dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104212 Nr: 7269-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MARTINS DE OLIVEIRA, NELSON 

MARTINS DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143109 Nr: 347-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99544 Nr: 2183-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA CRISTINA BERETA, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2183-84.2013.811.0040 – Código: 99544.

 Vistos etc.

 Previamente a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC, 

INTIME-SE a exequente para atender o comando judicial de fl. 180, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 127389 Nr: 3851-22.2015.811.0040

 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): LISANDRO LUIZ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705, 

VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 Autos n. 3851-22.2015.811.0040 – Código Apolo: 127389.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fls. 183/184 e 191/193), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

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

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o necessário à 

baixa das penhoras.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.
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 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132033 Nr: 6386-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA 

- OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/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 autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98476 Nr: 1038-90.2013.811.0040

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA SOUSA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, CRISTIANE 

MARIA DA SILVA - OAB:41587/DF, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casada for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 31 de julho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41527 Nr: 4347-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERHZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:15096-E, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ADRIANO HUBER JUNIOR - OAB:31582/PR, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Autos n. 4347-32.2007.811.0040 – Código: 41527.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora para manifestar-se acerca do requerimento de 

fl. 370.

 Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos conforme determinação 

exarada à fl. 366.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 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.: 22455 Nr: 2681-98.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA, SANTOS & PAULA 

SANTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI (ROSELIA) AMALIA ZUCHELLI CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 Autos n. 2681-98.2004.811.0040 – Código Apolo: 22455.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 156), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 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.: 106438 Nr: 9502-06.2013.811.0040

 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: JOÃO CARLOS GIACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE FACHINETTO - ESPÓLIO, 

MARISA LUCAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Autos n. 9502-06.2013.811.0040 – Código: 106438.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 167, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 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%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 
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honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 8446-35.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE ROSA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200.274-SP

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147934 Nr: 2974-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON CARLOS KARNOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N B SAVOLDI - 

OAB:9216

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57742 Nr: 1443-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORZA CIMENTO E AÇO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MÁRIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150006 Nr: 4129-86.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSANDRO BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4129-86.2016.811.0040 – Código: 150006.

 Vistos etc.

 Já tendo decorrido o prazo requerido à fl. 38, DETERMINO a intimação da 

parte exequente para informar quanto o cumprimento da obrigação e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114024 Nr: 5568-06.2014.811.0040

 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: JSJ, AVRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-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 

AUTORA, de que os autos encontram-se disponíveis na secretaria, pelo 

prazo de 30 dias, para retirada em carga pelo prazo legal. Após tal prazo 

será encaminhado novamente ao arquivo caso não haja manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26240 Nr: 793-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI, ALCIDES SOARES DE SOUZA 

NETO, CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MÁRIO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5.490, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11423 Nr: 580-93.2001.811.0040

 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: JVN(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER MARILAC VIGANÓ(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 580-93.2001.811.0040 – Código: 11423.

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas às fls. 150/151, DEFIRO a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, procedendo-se as baixas e 

anotações de praxe.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a inventariante para cumprimento da 

determinação exarada à fl. 149.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86257 Nr: 5680-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, RICARDO PICCIN MORO, 

ELIANE ALBINO DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a certidão de fl. 234 dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149421 Nr: 3841-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação do Executado.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35155 Nr: 4291-33.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/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 autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105666 Nr: 8751-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ANTONIO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT, XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13697/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 autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186425 Nr: 1934-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA AMAZÔNICOS 

S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191821 Nr: 5167-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123561 Nr: 1553-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1553-57.2015.811.0040 – Código Apolo: 123561.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 68), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 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.: 56903 Nr: 756-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 
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OAB:5.425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n° 756-57.2010.811.0040 - Código Apolo: 56903.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 149, eis que pendente a 

intimação do patrono substituído.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Ás providências.

 Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105941 Nr: 9029-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEIÇÃO, 

ANTONIO IBIPIANO CONCEIÇÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42421 Nr: 5241-08.2007.811.0040

 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: LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO, ALEXANDRE 

MANOEL MINGOTTI PRADO, WAHINGTON LUIZ PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO, 

SINAL VERDE SERVICE LTDA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - 

OAB:6687, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 14.526, 

CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:MT-9647 - B, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:PR-12098-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 os APELADOS, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões aos 

recursos de apelações, nos termos do artigo 1010, e seus paraágrafos do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96963 Nr: 8956-82.2012.811.0040

 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): HENRIQUE DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Autos n. 8956-82.2012.811.0040 – Código Apolo: 96963.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fls. 248/249), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o necessário à 

baixa das penhoras.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3553-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111950 Nr: 3920-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ABT, BBT, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCT, VLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10144-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FERRARI, ZELEMINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119613 Nr: 10167-85.2014.811.0040

 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: IVMFDIDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11.258, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A
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 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121803 Nr: 451-97.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSÉ ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 451-97.2015.811.0040 – Código Apolo: 121803.

 Vistos etc.

 Diante da situação apresentada no presente feito, entendo que se mostra 

necessário a designação de audiência de conciliação, a ser presidida por 

esta magistrada, a qual DESIGNO para o dia 20 de Setembro de 2018, às 

17h00min.

 INTIMEM-SE as partes e seus patronos, bem como os causídicos que 

subscreveram o acordo noticiado nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 123516 Nr: 1522-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ 

-COOPERTÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Autos n. 522-37.2015.811.0040 – Código Apolo: 123516.

 Vistos etc.

 Diante da situação apresentada no presente feito, entendo que se mostra 

necessário a designação de audiência de conciliação, a ser presidida por 

esta magistrada, a qual DESIGNO para o dia 20 de Setembro de 2018, às 

17h00min.

 INTIMEM-SE as partes e seus patronos, bem como os causídicos que 

subscreveram o acordo noticiado nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 119275 Nr: 9520-90.2014.811.0040

 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: LUCIA PEREIRA SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY DA SILVA, JOSÉ RENADIO CAVANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A, ROMUALDO ZALEVISKI - OAB:12.292/MT, 

ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 Em se tratando de obrigação de fazer, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que faço na forma do art. 20, § 1º c.c. 536 

e ss, todos do CPC.Sem prejuízo do acima determinado, designo audiência 

de conciliação perante o CEJUSC para o dia 10 de Setembro de 2018, às 

14:30 horas.Intimem-se as partes e seus respectivos Procuadores.Às 

providências.Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 2381-39.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI (ROSELIA) AMALIA ZUCHELLI CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 Autos n. 2381-39.2004.811.0040 – Código: 22159.

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fl. 70, INTIME-SE o exequente para manifestar-se 

acerca do cumprimento da obrigação, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 Autos n. 4938-81.2013.811.0040 – Código: 102013.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fls. 169/173.

 Desta feita, INTIME-SE o executado acerca dos novos cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 169/173, consonante determinação 

de fls. 131.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107706 Nr: 243-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, 

FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 465-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82999 Nr: 1953-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 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: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453/MT

 Autos n. 5040-45.2009.811.0040 – Código: 54702.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 536, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 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%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 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.: 145999 Nr: 1957-74.2016.811.0040

 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: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASEMIRO MILANI JUNIOR - 

OAB:40450/RS, GUSTAVO TONEL KOBER - OAB:9670-A/MT, VANESSA 

LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 Isto posto, acolho em parte a pretensão deduzida na inicial para condenar 

a ré Mercedes Fabris ao pagamento do valor correspondente à 

41,32310% dos valores devidos a título impostos (ITR e ITBI), despesas de 

escrituração e etc relativamente à Fazenda Caroline, do qual deve ser 

deduzida as quantias relativas ao ITR de 2006, 2007 e 2008, eis que 

pagos na constância conjugal, bem como o valor de R$ 10.480,00 (dez mil, 

quatrocentos e oitenta reais) já pagos pela ré ao autor, conforme 

comprovante que consta dos autos. A atualização monetária dos 

mencionados valores deverá ser realizada mediante aplicação do INPC, 

desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da citação.Relativamente a lide principal, com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas e taxas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 20, § 2º do CPC.Também pelos 

fatos e fundamentos expostos anteriormente, deixo de acolher a 

pretensão deduzida em sede de Reconvenção.Condeno a ré/reconvinte 

ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na 

forma do art. 85, § 8º do CPC.Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, 

após a reclassificação dos autos, proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 31 de Julho de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 183-19.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 183-19.2010.811.040 - Código. 56130.

 Vistos etc.

 ACOLHO o petitório de fls.104/105.

 Desta feita, HOMOLOGO a desistência do pleito de alienação do bem 

imóvel penhorado.

 OFICIE-SE o juízo deprecado para a devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento.

 No mais, DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria 

da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço 01/2016.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 165 de 719



 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33914 Nr: 3075-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMÍLIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - 

LTDA, OURO VERDE IMÓVEIS, ADALBERTO APARECIDO FABRICIO, 

MAURO LÚCIO FABRÍCIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA COELHO - OAB:8.096, 

VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 Autos nº 3075-37.2006.811.0040 (Cód. 33914)

Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, extrai-se pela certidão de fl. 330 que 

ainda se encontra pendente a intimação do executado Mauro Lúcio 

Fabricio Soares.

Desta feita, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 322.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 797-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO, 

VALERIA MAFRA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 797-19.2013.811.0040 – Código Apolo: 98264.

 Vistos etc.

 Diante do requerimento da parte exequente (fl. 71) e, em observância ao 

disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a 

composição amigável entre as partes, DETERMINO o encaminhamento dos 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realização de audiência de conciliação, a qual DESIGNO para o dia 10 de 

Setembro de 2018, às 13h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95718 Nr: 7613-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR ESCOBAR 

PUCCINELLI(ESPÓLIO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:MT 15.866, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7613-51.2012.811.0040 – Código Apolo: 95718.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fl. 174, eis que ainda não ocorreu a devida 

triangularização processual.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

declinar nos autos o atual endereço do espólio do executado Mario Cesar 

Escobar Pucinelli.

 Informado nos autos o endereço, CITE-SE em conformidade com a 

decisão proferida às fls. 35/36.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências

 Sorriso/MT., 27 de julho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 2414-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MICHEL BARBOZA 

SLEDER - OAB:60665, ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - 

OAB:36.441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2414-43.2015.811.0040 – Código Apolo: 125034.

 Vistos etc.

 Em consonância com a decisão proferida às fls. 108/109, INDEFIRO o 

pleito de fls. 116/117.

 INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, 

assinalando prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 194960 Nr: 6771-61.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA - REPRES. LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Oliveira - 

OAB:123.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Autos n. 677-61.2018.811.0040 - Código: 194960.

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifico que a inicial veio desacompanhada 

dos documentos essenciais.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para emendar a exordial em 

consonância com o acima exposto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 319, ambos do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 30 de Julho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105435 Nr: 8517-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ROCHA, JACARA SALETE 

TAPARELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCIS - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8517-37.2013.811.0040 – Código Apolo: 105435.

Vistos etc.

Previamente a análise do pedido de fls. 171/172, EXPEÇA-SE o necessário 

à citação do executado Alex Sandro Rocha, observando-se o endereço 

declinado à fl. 36.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso, 30 de Julho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101461 Nr: 4338-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 445-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE A DENTE - ME, LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104573 Nr: 7640-97.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MORAIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/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 autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146060 Nr: 1988-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI COIMBRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45637 Nr: 2539-55.2008.811.0040

 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: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ZANESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2539-55.2008.811.0040 - Código Apolo: 45637.

 Vistos etc.

 Previamente a citação por edital requerida às fls. 121/122, DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda a busca de endereço do requerido 

Vanderlei Zanesco, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016

 Aportando aos autos endereço diverso, dê regular andamento ao feito, 

expedindo-se o necessário à citação.

 Caso infrutífera, em consonância com o disposto no art. 256, inciso I, do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o demandado por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias atentando-se aos requisitos para tal ato dispostos no artigo 

256 do CPC, fazendo constar as advertências de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 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.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 Autos n. 4733-57.2010.811.0040 – Código: 61440.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, diante da complementação do laudo apresentada pelo expert 

(fls. 2.016 e ss), INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105719 Nr: 8806-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002/GO

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 2254-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 526-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, MATEUS MENEGON, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 Autos n. 526-83.2008.811.0040 – Código Apolo: 43577.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelo 

exequente (fl. 162), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 31 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48506 Nr: 5399-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENDIR BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREITA DAMACENO PEDROSA - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 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 Negativa do 

Meirinho de fl(s).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80263 Nr: 5607-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11.533, JOICE 

WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA VIVIANE 

MARIANO, para devolução dos autos nº 5607-42.2010.811.0040, 

Protocolo 80263, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170241 Nr: 3522-39.2017.811.0040

 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: JDSC, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA RAQUEL MEDEIROS DE 

ALBUQUERQUE DEFANTE - OAB:DEFENSORA, VANESSA LIMA DE 

SOUZA - OAB:17.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, intimar o autor, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 3491-05.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA QUEIROZ FUJII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, CLEVERSON 

RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, JULIANA GIMENES DE FREITAS - OAB:MT - 

6776, SANTANA QUEIROZ - OAB:20604-A/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 Autora 

para manifestar-se nos autos tendo em vista a resposta do ofício do 

Banco do Brasil S/A.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 2661-63.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO PIAZZETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO PAULO BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-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 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponíveis na secretaria, 

pelo prazo de 30 dias, para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48107 Nr: 5032-05.2008.811.0040

 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: LENICE REMOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITORIO ARAGÃO MOURA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/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 Autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de 

Avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2020 Nr: 298-65.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA, 

CLAUDIO BIANCHINI ou CLAUDIO JOSE BIANCHINI, CLEUNIR (CLEONIR) 

JOSÉ BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 60,72 e R$ 639,71, 

manifestando-se no prazo de 15 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o § 3º do artigo 854, do NCPC haja 

vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio parcial 

nos valores de R$ 60,72 e R$ 639,71.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004090-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINEIA DIAS SANCHES (RÉU)

SANTOS & SANCHES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

CARLOS NEY DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004090-04.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SANTOS & SANCHES COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, CARLOS NEY DOS SANTOS, DINEIA DIAS 

SANCHES Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 30 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004191-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO LEMOS DOS SANTOS (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004191-41.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NESIO LEMOS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. Não obstante o requerente tenha pugnado pela 

dispensa da realização da audiência de conciliação/mediação, o 

cancelamento da referida solenidade só é possível quando requerida por 

ambas as partes, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 30 de julho de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004250-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA ROLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TRINDADE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004250-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SIMONE MENDONCA ROLON RÉU: FABIO TRINDADE DE SOUZA Vistos 

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

emende a inicial a fim de juntar o título judicial que pretende executar, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. SORRISO, 30 de julho 

de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51861 Nr: 2036-97.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, LIDIA JUDITA 

DAMIANI, CASSIANO LUIZ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Processo nº: 2036-97.2009.811.0040

Código Apolo nº: 51861

Vistos, etc.

Previamente a analise do acordo de fls.93-96, INTIME-SE a parte autora 

para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, 

visto que o procurador Sandro Luiz Kzyzanoski não possui procuração no 

feito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47616 Nr: 4583-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, LIDIA JUDITA 

DAMIANI, CASSIANO LUIZ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Processo nº: 2008/458

Código Apolo nº: 47616.

Vistos, etc.

Previamente a analise do acordo de fls. 120-123, INTIME-SE a parte autora 

para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, 

visto que o procurador Sandro Luiz Kzyzanoski não possui procuração no 

feito.

Ainda, INTIME-ME o executado José Arnaldo Damiani para assinar o 

referido acordo. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122731 Nr: 1037-37.2015.811.0040

 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: AR, OR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1037-37.2015.811.0040

Código n° 122731

Vistos etc.

Certifique-se o decurso do prazo para os herdeiros se manifestarem das 

primeiras declarações apresentadas em conjunto com a petição inicial.

Sem prejuízo, certifique-se se houve a citação das Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal) e do Ministério Público.

Caso negativo, expeça-se o necessário para a citação nos termos da 

decisão às fls. 31/32.

Intime-se o inventariante 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.

Citem-se os demais interessados por edital, no prazo de 40 (quarenta) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110768 Nr: 2929-15.2014.811.0040

 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): LUANA FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 110768

Vistos, e etc.

INTIMEM-SE a parte requerente para juntar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a minuta do termo de acordo devidamente assinado pelas 

partes, bem como a procuração com poderes para transigir.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002089-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELITON DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002089-17.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

SILENE LAURENTINO DA SILVA REQUERIDO: JOAO ELITON DOS SANTOS 

LIMA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Silene Laurentino da Silva em 

face de João Eliton dos Santos Lima, ambos qualificados nos autos, 
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aduzindo, em síntese, que o casal possui uma filha menor e que em virtude 

do rompimento da vida conjugal acordaram que a guarda da menor ficaria 

sob responsabilidade da genitora. Entretanto em sua última visita à menor 

o requerido não devolveu a criança à residência da autora e se recusa a 

devolve-la. Ao final, requer em sede de tutela de urgência a busca e 

apreensão da menor. No id nº 2881579 o pedido de tutela de urgência foi 

postergado para após a realização de estudo psicossocial. O estudo 

psicossocial foi juntado no id nº 3295499. O Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido liminar no id nº 8023507. Determinou-se a 

remessa dos autos a este Juízo em razão da notícia de eventual situação 

de risco vivenciada pela menor (id nº 11642596). Vieram os autos 

conclusos. É breve relatório, fundamento e DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). No caso 

em tela, embora a requerente denomine sua pretensão de “ação cautelar 

de busca e apreensão” – não mais contemplada no novel regramento 

processual -, verifica-se que o que se postula é uma tutela de urgência de 

natureza satisfativa, o que, aliás, é extraído dos dispositivos legais 

indicados com fundamento para a propositura da demanda. Com efeito, 

diante do novo parâmetro normativo, não mais cabe fazer a antiga 

ressalva de que a busca e apreensão de menor é uma exceção à 

natureza instrumental e acessória das cautelares nominadas. Doravante, 

independente da denominação data à pretensão liminar, tratando-se de 

pedido tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou satisfativa, os 

requisitos são aqueles previstos no artigo 300, caput, do CPC/2015, acima 

mencionados. Como se sabe, a verificação da presença de tais requisitos 

é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso vertente, Numa análise perfunctória, própria desta fase, não 

vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da 

medida pleiteada. Analisando detidamente os documentos juntados aos 

autos nota-se que a requerente possuía a guarda legal da menor, 

conforme termo de acordo homologado nos autos do processo nº 23/2009 

(código nº 36043) da Comarca de Terra Nova do Norte/MT. Contudo, a 

notícia apurada no estudo psicossocial aponta séria denúncia em seu 

desfavor, tratando-se de violência sexual praticada por seu marido em 

face da menor, situação esta que em tese teria motivado o requerido a não 

devolver a criança ao lar materno. Salutar mencionar a conclusão do 

parecer técnico (id nº 3295499): “Através das informações levantadas 

observou-se que o motivo que levou o requerido, Sr.º João Eliton, a não 

permitir o retorno da filha Dielen para o convívio da genitora se deu por 

denuncia da criança de ter sofrido violência sexual por parte de seu 

padrasto, Sr.º Genivaldo,. E assim, observando a gravidade da situação o 

mesmo com o apoio de seus pais, Sr.º Francisco e Sr.ª Maria do Carmo, 

comunicaram o fato ao Conselho Tutelar, que segundo a família, tomou as 

medidas protetivas pertinentes para a situação apresentada. Desta forma, 

no momento, a criança se encontra sob a guarda dos avós paternos 

recebendo os cuidados básicos e necessários, assim como, está 

afastada do ambiente onde os seus direitos eram violados. Devendo assim 

permanecer até que sejam sanadas as dúvidas, considerando que há 

suspeita da família paterna que o Sr.º Genivaldo ainda frequente a casa 

da Sr.ª Silene.” Ainda que a requerida afirme desconhecimento dos atos 

praticados pelo seu companheiro, bem como a alegação de que não 

possui mais qualquer relacionamento com este, o fato denunciado pela 

própria criança conforme o relato no estudo psicossocial trás dúvidas 

quanto à situação de risco a que a criança estará exposta se retornar 

para a residência da autora. E em se tratando da integridade física e 

psicológica de uma criança, a hipótese de restar dúvidas sobre a 

preservação de seus direitos infirma a probabilidade do direito alegado, 

vez que o melhor interesse da criança deve sempre prevalecer sobre o 

direito de guarda ou convívio, porquanto tutelado constitucionalmente (art. 

227 da CF). Ademais, em que pese a requerente esteja, em tese, sendo 

privada, da convivência com a filha, o estudo psicossocial concluiu que a 

infante está sendo bem cuidada pela família paterna o que afasta o 

periculum in mora. Além disso, o caso trazido os autos requer análise 

minuciosa, sendo imprescindível uma maior dilação probatória para 

elucidação dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e 

no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 30 de julho de 2018.

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

Processo Número: 1004173-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PIRES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004173-20.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NILSON PIRES CORREA JUNIOR RÉU: NILSON PIRES CORREA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por Nilson Pires Côrrea Junior em 

face de Nilson Pires Côrrea, ambos qualificados nos autos, aduzido, em 

síntese, que embora tenha alcançado a maioridade civil está cursando 

graduação de nível superior em período integral o que lhe impede de 

conseguir um emprego remunerado, carecendo de alimentos para o seu 

sustento. Ao final requereu a concessão de alimentos provisórios em 

sede de liminar. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de alimentos 

provisórios, anoto que tal pedido deve estar acompanhado de provas que 

comprovem o binômio necessidade/possibilidade, ainda mais considerando 

que o requerido detém a seu favor sentença transitada em julgada que 

determinou sua exoneração da prestação alimentícia. Desta forma, passo 

a analisar a presença de elementos que comprovem a alteração da 

necessidade do autor e da possibilidade do requerido. Os documentos 

juntados aos autos dão conta que o autor está regularmente matriculado 

em instituição de ensino superior em curso integral (id nº 14364396), o 

que, em tese, ensejaria certa dificuldade no ingresso ao mercado de 

trabalho pelo escasso tempo disponível. Todavia, o autor não juntou aos 

autos qualquer documento que comprove a alteração das condições 

econômicas dos requerido para prestar os alimentos pretendidos, bem 

como se houve alguma alteração desde o trânsito em julgado da sentença 

proferida na ação sob nº 1000473-70.2017.811.0040. É de se dizer que 

embora tenha comprovado estar em curso superior que requer dedicação 

em tempo integral, o autor também não comprovou a alteração de sua 

capacidade econômica, ao menos nesta fase sumária, vez que a 

declaração de matrícula informa que o autor esta ingressando no 4º 

semestre do curso, sendo que a sentença que determinara a exoneração 

está datada em 06/02/2018, não havendo comprovação da alteração da 

situação financeira entre a prolação da sentença naqueles autos 

(1000473-70.2017.811.0040) e a distribuição da presente ação. Desta 

forma, ausente a comprovação da alteração do binômio 

necessidade/possibilidade, o indeferimento do pedido liminar é a medida 

que se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS 

FIXADO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO 

DESPROVIDO.Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a 

necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas 

dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão 

oportunidade de produzir.Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até 
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que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, 

isto porque os argumentos que o alimentando traz a baila não são 

subsistentes à majoração da verba alimentar pretendida. (TJMT – AI nº 

1001113-62.2018.8.11.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO –DECISÃO 

CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.1. A rigor do artigo 1.694, § 1º, 

do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado 

com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto 

às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições 

financeiras do alimentante.2. Na espécie, o agravante busca a majoração 

do valor arbitrado, porém, não trouxe aos autos nenhuma prova da 

suposta capacidade financeira do recorrido de modo que, a quantia 

fixada, ao menos por ora, parece atender o binômio 

necessidade/possibilidade. (TJMT – AI nº 1008293-66.2017.8.11.0000, Rel. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO, 30 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CINE LASER CINEMAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001305-06.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT RÉU: CINE LASER CINEMAS LTDA - EPP 

Vistos, e etc. Considerando que a petição inicial foi endereçada para o 

juízo da quarta vara; 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. SORRISO, 

31 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006150-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA PAIXAO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006150-81.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: LUCIANO DA 

PAIXAO Vistos, etc. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em face de Luciano da Paixão, qualificado nos autos, a 

fim de apurar ato de improbidade administrativa. Determinou-se a 

notificação do requerido, bem como a intimação do município para que, 

querendo, ingresse na lide (id nº 11584801). O Município de Sorriso 

manifestou seu desinteresse (id nº 12181770). O requerido apresentou 

manifestação no id nº 12789988. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o objeto da lide 

cuida-se de verificação responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa praticado por servidor municipal. Desta forma, ainda que o 

Munícipio de Sorriso não integre a presente lide, o seu interesse decorre 

da Lei nº 8.429/92, a qual dispõe sobre a proteção do patrimônio público e 

as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos caso de improbidade 

administrativa. Nesse interim, tendo em vista que a competência para 

processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as fazendas públicas federal, estadual ou municipal é da 4ª 

Vara desta Comarca, a remessa destes autos àquele Juízo é a medida 

que se impõe. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE 

EX-PREFEITO - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE NÃO INTEGRA OS 

POLOS DA LIDE – INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO – LEI Nº 8.492/92 

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.Ainda que a Fazenda Pública 

Municipal não integre a presente lide, o seu interesse decorre da Lei nº 

8.429/92, a qual dispõe sobre a proteção do patrimônio público e as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade 

administrativa. (TJMT - CC 132295/2015, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 4ª Vara Cível 

de Sorriso/MT, para o qual determino a remessa dos presentes autos, com 

as anotações e baixas devidas. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. SORRISO, 31 de julho de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004426-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003007-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI (AUTOR)

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 19 

de OUTUBRO de 2018, às 13 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 1 de agosto de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003350-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR JOSE FROZZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 28 

de SETEMBRO de 2018, às 13 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 1 de agosto de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1000796-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca da petição retro 

juntada, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id 13451297,devendo, para tanto, 

nos termos do Provimento nº 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, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 19 

de OUTUBRO de 2018, às 14 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 1 de agosto de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106765 Nr: 9794-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME, 

ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR, ELIZEU LEONARDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pela busca 

de bens do executado via sistema RENAJUD (fls. 117), no entanto a 

referida busca já foi realizada, inclusive, sendo positiva (fls. 102/108). 

Assim, INDEFIRO o pedido.

Outrossim, tendo em vista que as tentativas de intimação do executado do 

arresto on line, restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para dar 

regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (dias), sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49245 Nr: 6104-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA, MARCOS ROMÉRIO 

CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que desde o trânsito em julgado a parte 

exequente tem se empenhado na tentativa de intimação da parte 

executada, para cumprimento da sentença. Contudo, tal medida é 

prescindível ao prosseguimento do feito, uma vez que os prazos 

processuais, contra o réu revel correm independentemente de nova 

intimação, nos termos do artigo 322 do NCPC.

Isto porque, com o sincretismo processual, mostra-se despicienda a 

intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, pois os 

efeitos da revelia estendem-se também a esta fase também.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO 

DE JUSTIÇA GRATUITA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE 

DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL QUE NÃO POSSUI PATRONO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL 

PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. 

Havendo a concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento, 

enquanto não afastada expressamente a benesse, fica a parte isenta do 

recolhimento das custas judiciais inerentes ao cumprimento de sentença. 
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2. Não há que se falar em intimação pessoal do devedor revel para 

pagamento de débito constante de título executivo judicial, quando 

regulamente citado na fase de conhecimento, deixou de ofertar 

contestação e não constituiu patrono nos autos. Inteligência do artigo 322 

do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - 

AGI: 20150020219534, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 03/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/02/2016 . Pág.: 242).

Assim, tendo em vista que as tentativas de intimação restaram infrutíferas, 

intime-se a parte exequente para dar regular prosseguimento ao feito, 

indicar bens a penhora ou requerer o que de direito, no prazo de 15 (dias), 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116906 Nr: 7813-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA DE MATTOS PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o feito tenha sido submetido à 

sessão de mediação, não fora oportunizado a parte exequente a 

manifestação quanto à proposta de acordo de fls. 95. Nestes termos, 

determino sua intimação, para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo contra proposta, oportunize a manifestação da parte executada, 

em 15 (quinze) dias.

Não havendo concordância com a(s) proposta(s), a parte exequente 

deverá promover o regular andamento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100892 Nr: 3700-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES DELAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese à derradeira manifestação da parte exequente, consigno que 

até a presente data não houve a citação da parte executada, assim como 

não houve o comparecimento espontâneo desta no feito, mediante 

constituição de advogado, razão pela qual indefiro o postulado.

Outrossim, tendo em vista que as tentativas de citação, arresto e penhora, 

restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para dar regular 

prosseguimento ao feito, indicando bens a penhora, no prazo de 15 (dias), 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127474 Nr: 3881-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEF CONSTRUÇÕES LTDA ME, ODEBRECHT 

TRANSPORT/ROTA DO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por GP SERVIÇOS 

FLORESTAIS LTDA-ME, em face de MEF CONSTRUÇÕES LTDA ME, 

ODEBRECHT TRANSPORT – ROTA OESTE, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para regularizar sua representação 

processual no feito, a parte exequente permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada pelo seu 

antigo patrono quanto à renúncia e judicialmente regularizar sua 

representação processual, permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144064 Nr: 870-83.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VANDERLI APARECIDA JARA, YCJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON PATRICK REIS GUSMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral da obrigação, proposta por YANARA 

CRISTINA JARA GUSMÃO, representada pela sua avó materna VANDERLI 

APARECIDA JARA, em face de WDSON PATRICK REIS GUSMÃO, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a DPE que o executado 

efetuou o pagamento integral do débito alimentar (fls. 83), requerendo a 

extinção do processo em razão do cumprimento da obrigação.

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Recolha-se o mandado de prisão civil.

 OFICIE-SE ao Cartório competente para proceder à baixa do protesto 

realizado no curso do processo, bem como aos órgãos de proteção ao 

crédito para a exclusão do nome do executado.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135538 Nr: 8250-94.2015.811.0040

 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: GILSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito desta demanda e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão aduzida na inicial para o fim de:1. Declarar a 

inexistência do débito indicado na peça inicial (R$ 66.018,00), relativo ao 

requerido Banco do Brasil S/A, relativamente ao contrato 00149208355, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora junto aos 

cadastros de inadimplentes pela aludida dívida.2. Condenar o requerido 

Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ).3. Rejeitar os pedidos atinentes ao contrato 

000000015201824.Na forma do artigo 86, “caput”, do NCPC, condeno as 

partes ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do 
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valor da causa, “pro rata”, na proporção de 50% para cada parte, à 

exceção da verba honorária, em razão da revelia do requerido.Transitada 

em julgado esta sentença, e nada sendo requerido, arquivem-se.Havendo 

recurso de apelação, 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.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97711 Nr: 191-88.2013.811.0040

 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: VT BENEFICIAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação (fls. 61).

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo do 

recebimento da inicial e da 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, 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.

Custas pela parte autora (art. 90 CPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100963 Nr: 3786-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110810 Nr: 2963-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José dos Santos Distribuidora de 

Pneus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fundamento 

no art. 487, inciso I, do NCPC, julgando procedente a pretensão inicial 

destes embargos à execução para reconhecer a inexistência do débito 

constante do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre 

as partes. Como consequência imediata, julgo extinto o processo 

executivo 2963-87.2014.811.0040 (Código 110810), com fulcro no artigo 

924, inciso II, do NCPC. CONDENO a parte embargada ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais, e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 

arquive-se.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126982 Nr: 3633-91.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José dos Santos Distribuidora de Pneus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI & PISONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16.948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DOS SANTOS 

RICHOPPO - OAB:21462

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fundamento 

no art. 487, inciso I, do NCPC, julgando procedente a pretensão inicial 

destes embargos à execução para reconhecer a inexistência do débito 

constante do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre 

as partes. Como consequência imediata, julgo extinto o processo 

executivo 2963-87.2014.811.0040 (Código 110810), com fulcro no artigo 

924, inciso II, do NCPC. CONDENO a parte embargada ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais, e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 

arquive-se.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113486 Nr: 5159-30.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA COSTA BATISTA, FERNANDO 

VERUSSA, SEVERINO DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118279 Nr: 8869-58.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA COSTA BATISTA, SEVERINO DALZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI ORLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B, VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17975

 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 os 

embargantes ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do 

art. 1.010 NCPC.Junte-se cópia desta sentença no feito executivo em 

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

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137800 Nr: 9530-03.2015.811.0040

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO 

VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 VISTOS.

1) Intime-se o requerido Jair Paulo Vergutz, via DJE, para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 30 (trinta) dias, juntando aos 

autos o instrumento de procuração, sob pena de revelia.

2) Certifique-se quanto à apresentação ou não de contestação pelo 

requerido Gilberto Aloisio Vergutz.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93816 Nr: 5337-47.2012.811.0040

 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: ARDS, MARLI ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO TIMÓTEO DE SOUZA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0, RENATO LUIS 

RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 196103 Nr: 7441-02.2018.811.0040

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDTVDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172

 Vistos.

1.) Trata-se de Incidente de Cobrança de Autos instaurado em face do 

advogado Dr. Leonardo Zanella Bonetti – OAB/MT 25.421, o qual foi 

devidamente intimado a proceder a devolução do feito Código 135800, que 

se encontra em carga desde 27/03/2018, e não o fez no prazo assinalado.

2.) Assim, com fulcro no art. 434, inciso I, da CNGC/TJMT, expeça-se 

mandado de busca e apreensão dos autos Código 135800, o qual deverá 

ser cumprido com as cautelas devidas, resguardando-se os direitos e 

garantias da classe advocatícia. Sem prejuízo, determino ao advogado a 

perda do direito de vista dos autos fora de Secretaria, certificando-se tal 

sanção no feito principal após sua devolução (art. 234 NCPC).

 3.) No mais, oficie-se a OAB (Subseção Sorriso/MT) comunicando-se o 

fato para a tomada das medidas cabíveis em âmbito disciplinar (art. 234 

NCPC).

4.) Não havendo devolução dos autos, determino a extração de cópias 

deste incidente para posterior remessa ao Representante do Ministério 

Público, na forma do art. 435, inciso II, da CNGC/TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170220 Nr: 3508-55.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, TFT, AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por VILMAR 

TELOKEN contra ALÉXIA FRIZON TELOKEN e TASSO FRIZON TELOKEN, 

representados pela Rosenilde Frizon, qualificados nos autos, alegando, 

em apertada síntese, que sofreu redução em sua capacidade 

econômico-financeira, não possuindo condições de suportar a obrigação 

alimentícia anteriormente fixada.

 A inicial veio instruída com documentos (fls. 12/45).

Gratuidade judiciária deferida à parte autora às fls. 46/48.

Liminar indeferida às fls. 47/verso.

Citação às fls. 52; Contestação às fls. 53/57.

Parecer Ministerial às fls. 63, pugnando pela concordância do pedido de 

redistribuição dos autos, o qual foi deferido às fls. 64/65.

Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 70/71, ocasião em 

que sobreveio informação de que as partes se compuseram 

amigavelmente para redução da verba alimentar nos termos do acordo de 

fls. 72/75.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, verifica-se que o objeto da demanda foi abarcado pelo 

acordo de fls. 72/75, o qual decorreu de livre manifestação de vontade 

das partes, sendo que a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 

72/75), e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas, eis que defiro gratuidade judiciária a ambas as partes.

Preclusa a via recursal, ARQUIVE-SE.

Ciência ao MPE/DPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59911 Nr: 3209-25.2010.811.0040

 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 BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLIENE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 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, bem como pelo desbloqueio do veículo e 

recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão e citação (fls. 

95). Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, 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.

RECOLHA-SE eventual mandado de busca e apreensão e citação e 

PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD, se houver.

Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125059 Nr: 2426-57.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECBCDR, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto com Pedido Liminar promovido por 

EMILIA CELINA BESERRA CÂNDIDO DOS REIS e AGNALDO CORDEIRO 

PINTO em face WALBER DE OLIVEIRA, qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito via DJE (fls.74), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. 

Ademais, às fls. 78 e 79, verifica-se que a parte autora mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Torno sem efeito a caução de fls. 68.

Revogo a decisão de fls. 64/65.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 151576 Nr: 4850-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 VISTOS.

1- Recebo a petição de fls. 173/173v como cumprimento de sentença.

2 - DETERMINO as mudanças necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136447 Nr: 8722-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - 

OAB:165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.

1.) Informo que mantenho inalterada a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos e que prestei informações nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129468 Nr: 5039-50.2015.811.0040

 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: CLAUDETE FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42277

 Vistos.

1.) Na forma do art. 526, § 3º, do CPC, declaro satisfeita a obrigação e 

julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

2.) Cumpram-se as deliberações finais da r. sentença de fls. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98815 Nr: 1403-47.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOAQUIM FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOVALE MADEIRAS DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117880 Nr: 8594-12.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo, 

BANCO ITAUCARD S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

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

OAB:MS/ 379, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

1) Diante da manifestação da Sra. Perita às fls. 468/469, intime-se a parte 

requerida para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as vias 

originais dos documentos indicados, visando a realização de perícia, sob 

pena de preclusão da prova.

2) Cumprido o item, renove-se intimação da Sra. Perita.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47411 Nr: 4349-65.2008.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ARENHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 VISTOS.

1- Recebo a petição de fls. 164/166 como cumprimento de sentença.

2 - DETERMINO as mudanças necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141956 Nr: 11581-84.2015.811.0040

 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: OAR, FRANCIDENE NASCIMENTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o 

DIA 26 de outubro de 2018, às 16:45 HORAS, fixando o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal.

2. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. 

Para tanto, determino suas intimações pessoais, consignando-se no 

mandado expressamente a advertência contida no citado artigo.

3. Ciência ao MPE.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 2508-64.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINDO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:1998-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

1) Mantenho o perito outrora nomeado, não havendo que se falar em 

excesso na proposta de honorários.

2) Renove-se intimação da parte autora para efetuar o recolhimento dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos mesmos moldes da 

r. decisão de fls. 238, sob pena de preclusão da prova.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 2646-31.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO VITORIO GRANDO - ESPOLIO, ROQUE 

OLMIR GRANDO, VOLMAR LUIZ GRANDO, GAINOR JOSE GRANDO, 

CLARI RITA GRANDO, MARLI BERNARDETE GRANDO, NELSI TEREZINHA 

GRANDO ORLANDO, IVOR ORLANDO, VALMOR ANTONIO GRANDO, 

ARIANE FERNANDA GRANCO, ARI FERNANDO GRANDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 VISTOS.

1) Diante das manifestações das partes, intime-se o(a) Sr.(a) Perito(a) 

para que preste os esclarecimentos devidos, nos termos do artigo 477, § 

2°, do NCPC.

2) Após, renove-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias para cada uma.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 1429-45.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇAO - OAB:13.004

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito desta demanda e JULGO PROCEDENTE a 

pretensão lançada na petição inicial, para reconhecer como integralmente 

cumpridas as obrigações impostas ao banco executado/embargante. 

Como consequência, JULGO EXTINTO o feito executivo Código 98838, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal.Sem 

condenação em custas, despesas e honorários, diante da natureza da 

parte sucumbente. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.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.: 84335 Nr: 3563-16.2011.811.0040

 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: ANÉSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARROSO GUERREIRO, SERGIO DA 

SILVA GUERREIRO, SOELI BLOSKI, BELMIRO C. DE SOUZA, JOÃO 

CARLOS FERREIRA, ANTONIO MARCOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, JOSE 

ORLANDO MURARO SILVA - OAB:1000
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 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Afasto as preliminares relativas ao INCRA, uma vez que este, embora 

intimado (fls. 304), não manifestou interesse no feito. Afasto, de igual 

modo, a alegação de ilegitimidade passiva por equívoco na indicação dos 

lotes, posto que se trata de matéria do próprio mérito da demanda.

 3.) Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na 

inicial e contestação.

 4.) Em prosseguimento, DEFIRO a produção de prova oral, consistente em 

oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:30 

HORAS, para audiência de instrução, debates e julgamento.

 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60890 Nr: 4181-92.2010.811.0040

 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: JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE ARAMES QUIK LINK LTDA, 

BANCO BOA SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 5138-93.2010.811.0040

 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: JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE ARAMES QUIK LINK LTDA, 

BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO (BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR MICHELIN FILHO - 

OAB:194602/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 9889-79.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME FERNADO FAZZANI - 

OAB:128802/SP

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87503 Nr: 7007-57.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLCIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMAN 

ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079/MT

 VISTOS.

1) Diante das manifestações das partes, intime-se o(a) Sr.(a) Perito(a) 

para que preste os esclarecimentos devidos, nos termos do artigo 477, § 

2°, do NCPC.

2) Após, renove-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias para cada uma.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189792 Nr: 3985-44.2018.811.0040

 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: JLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, às 13:30 

horas.

 2) Intimem-se as partes.

3) Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138999 Nr: 10141-53.2015.811.0040

 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: L. I. IMOBILIÁRIA LTDA, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA 

DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO 

ALBERINI, GUSTAVO CARVALHO ALBERINI, MARIA LUCIA VIGANO 

PICCOLI, N.B.R. CONSTRUTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE BRITO 

DOS SANTOS - OAB:180384/SP, GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21.242

 VISTOS.

1) Considerando que a parte requerida não efetuou o recolhimento dos 

honorários periciais, conforme certificado às fls. 185, declaro preclusa a 
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produção da prova técnica.

2) Na forma da r. decisão de fls. 169/171, encerro a instrução e concedo 

o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte apresentar suas 

alegações finais.

3) Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 18065 Nr: 2221-48.2003.811.0040

 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: NILVA ANTONIA GOTTARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PEDROTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente 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%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

7- Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Sorriso/MT requisitando-se 

cópia da certidão de óbito de Nilva Antônia Gottardo do Nascimento.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129489 Nr: 5054-19.2015.811.0040

 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: LAIR ANDREIA SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, em razão da 

celebração de acordo em outro processo, conforme noticiado às fls. 85, a 

parte requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, 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, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 3801-11.2006.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE LIMA GRESPAN - 

OAB:SP/ 235.799

 Vistos.

1.) Por ora, cumpra-se a decisão retro de fls. 267.

2.) Após, tornem conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43563 Nr: 525-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO BEDIN, DORNELY CARLOS BEDIN, 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, ADRIANA 

ZIBETTI FRANCIO, NEI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, AMILTON SCHNEIDER - OAB:5840-B, RUDIMAR 

ROMMEL - OAB:8238-B

 VISTOS.

1- Recebo a petição de fls. 357/359 como cumprimento de sentença.

2 - DETERMINO as mudanças necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113087 Nr: 4834-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI EDEL, LISANETE PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 116324 Nr: 7340-04.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, POLLEANE FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o 

DIA 04 de dezembro de 2018, às 14:30 HORAS, fixando o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal.

2. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. 

Para tanto, determino suas intimações pessoais, consignando-se no 

mandado expressamente a advertência contida no citado artigo.

3. Intime-se pessoalmente a parte requerida.

4. Ciência a DPE e ao MPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82455 Nr: 1349-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAR ANTONIOLLI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Diante da documentação juntada às fls. 63/69, manifeste-se a 

Procuradoria Geral do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias.

2) Após, intime-se a inventariante para que apresente últimas 

declarações, na forma da lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99716 Nr: 2374-32.2013.811.0040

 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: EMERSON MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1- INDEFIRO a pretensão postulada na petição de fls. 242/243, posto que o 

v. acórdão de fls. 234/236 reformou integralmente a r. sentença de fls. 

204/209, não havendo verba executável pela parte autora.

2- Recebo a petição de fls. 244/245 como cumprimento de sentença.

3 - DETERMINO as mudanças necessárias para alteração processual, a 

fim de que passe constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

4- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

5 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146700 Nr: 2339-67.2016.811.0040

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  T R R  R I O  B O N I T O , 

TRANSP.REVEND.RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos proposta por ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, em face de TRR RIO BONITO 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR DE RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA e 

de BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS S/A, todos qualificados nos 

autos.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, 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.

Resta prejudicada a audiência designada às fls. 225/226.

Custas e honorários na forma do pacto, observando-se, em caso de 

omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e § 3°, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento da quantia 

indicada na cláusula 02.

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

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 4549-09.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a exequente trata-se de Fazenda Pública, DETERMINO 

a REDISTRIBUIÇÃO do presente feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100578 Nr: 3354-76.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇAO - OAB:13.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito desta demanda e JULGO PROCEDENTE a 

pretensão lançada na petição inicial, para reconhecer como integralmente 

cumpridas as obrigações impostas ao banco executado/embargante. 

Como consequência, JULGO EXTINTO o feito executivo Código 98838, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal.Sem 

condenação em custas, despesas e honorários, diante da natureza da 

parte sucumbente. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.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.: 141362 Nr: 11283-92.2015.811.0040

 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: SÁVIO JUNIO ZANIOLO, SONIA MARA DE 

ALBUQUERQUE ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS HETZEL, NILDA FRAIBERG BASSAN 

HETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos.

1.) Analisando os autos verifica-se que a petição de fls. 434/435 não 

contem assinatura do patrono da parte requerente, o qual apresentou 

procuração às fls. 19 .

2.) Assim, intime-se via DJe para que regularize a situação processual no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3.) Após, tornem conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131730 Nr: 6241-62.2015.811.0040

 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: AMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:OAB/MT 16.301/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

Partilha de Bens adquiridos durante a união promovida por ANA MARTA 

DOS SANTOS FERREIRA, em face de JOSIMAR KENPFF DA COSTA, todos 

qualificados nos autos.

 Intimada e advertida para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, pelo DJE, a parte autora permaneceu inerte/omissa. Ademais, 

conforme a certidão de fls. 36, verifica-se que a parte autora mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciaria gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119749 Nr: 10426-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUOLO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98565 Nr: 1128-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBORIO SEHN - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO assistência judiciária à parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 VISTOS.

1) Designo audiência para o dia 02/10/2018, às 14:30 horas para a oitiva 

da testemunha Marciana Maria Moresco, observando-se o art. 455, do 

CPC.

2) Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2902 Nr: 443-24.1995.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEE & BEE LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19.012/PR

 VISTOS.

Trata-se de Embargos do Devedor promovido por BEE & BEE LTDA, em 

face de NOMA & CIA LTDA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito pelo DJE (fls. 129), a parte embargante 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

embargante pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 
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expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte embargante. Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39323 Nr: 2200-33.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERI JOSE SCHITNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 DISPOSITIVOAnte ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, julgando improcedente a 

pretensão inicial. CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais, e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 

2º, do NCPC. Junte-se cópia desta sentença ao feito executivo em 

apenso.Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 

arquive-se.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1885 Nr: 231-95.1998.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR, MAURÍCIO GONÇALVES 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, JOAO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11.367, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14232/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA (BANCO 

BRADESCO), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 518,96, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 223/225, sendo que o valor refere-se as 

custas judiciária. 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 Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 8776-66.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN 

JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102672 Nr: 5617-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95373 Nr: 7219-44.2012.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VILSON ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109445 Nr: 10088-09.2014.811.0040

 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: EMERSON LUIZ IZEPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101037 Nr: 3866-59.2013.811.0040

 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: TEREZA DAVILA DE OLIVEIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É 

TEMPESTIVO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 4624-38.2013.811.0040

 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: MARILZA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A, CARDOSO E CORREA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PREIS CORREA - 

OAB:40.893-RS, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10 604/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ESTERCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DECISÃO Processo: 1004104-85.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IZABEL ESTERCIO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IZABEL ESTERCIO 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. 14320512, em que 

comprova recebimento do beneficio até 14/02/18. 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: 1004324-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LIDIO OPENKOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004324-83.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JORGE LIDIO OPENKOWSKI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, GERÊNCIA 

EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JORGE LIDIO OPENKOWSKI 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 
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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. 14450296, em que comprova recebimento do beneficio 

até 15/04/2018. 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: 1004293-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO TEIXEIRA ARGUELHO (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: 1004293-63.2018.8.11.0040. AUTOR: 

URBANO TEIXEIRA ARGUELHO 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 URBANO 

TEIXEIRA ARGUELHO 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. 14435756, em que 

comprova recebimento do beneficio até 25/06/2018. 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. 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: 1004009-55.2018.8.11.0040
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ISRAEL RODRIGUES NEVES (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)
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previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISRAEL 

RODRIGUES NEVES 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 pela CTPS de Num. 14265703. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004060-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADILAN DE OLIVEIRA QUEIROZ RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ADILAN DE OLIVEIRA QUEIROZ 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. 14298805, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/08/17. 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.
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004306-62.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MANOEL SILVA SOUZA 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 MANOEL SILVA SOUZA 

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. 14443159, em que 

comprova recebimento do beneficio até 18/05/2018. 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.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80844 Nr: 6044-83.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LULLY KIDS MODA INFANTIL LTDA-ME, 

DINEIVA APARECIDA MODESTO SANDIM FERNANDES, IVO FERNANDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINEIVA APARECIDA MODESTO SANDIM 

FERNANDES, Cpf: 66816963172, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 69, no valor de R$ 506,25 (quinhentos 

e seis reais e vinte e cinco centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Certifique-se acerca de eventual decurso 

de prazo para manifestação dos executados acerca da penhora efetivada 

às fls. 68-69.Decorrido o prazo, proceda-se com o necessário para 

transferência dos valores à exequente, a qual deverá informar os dados 

bancários, para tanto, no prazo de cinco dias.Sem prejuízo, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do 

NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU 

NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 30 DIAS (art. 16 da Lei 

6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 16, III, da LEF), MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.Não obstante se o bloqueio 

restar IRRISÓRIO, proceda-se ao imediato DESBLOQUEIO, juntando o 

comprovante nos autos. Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes 

CITADOS POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado 

procurador particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA 

on-line, lavre-se o TERMO DA PENHORA dos veículos indicados à fl. 71, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, se a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 
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ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o 

veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a 

efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente 

acaso os ofícios sejam insuficientes.Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ A ORDEM ESTABELECIDA NOS ARTS. 29, 

§ ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, ser(em) 

INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. V, do 

NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 11 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 183312 Nr: 11131-73.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEALMO REIS, ERICA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Condeno 

os embargantes nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, do 

NCPC.Transitado em julgado, traslade-se cópia da presente decisão para o 

feito em apenso (Código 40039).Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 147469 Nr: 2754-50.2016.811.0040

 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: VALMIR JOSÉ MALDANER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 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.: 107165 Nr: 10171-59.2013.811.0040

 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: DERLY FRANCISCO DALL' APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 6137-46.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS MILLENIUM LTDA, CLAYTON 

FRANCISCO QUINTINO DA SILVA, ROSILENE DOS SANTOS COSTA, 

BENEVALDO DOS SANTOS FERREIRA, DEUM ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOJAS MILLENIUM LTDA, CNPJ: 

03982371000104, atualmente em local incerto e não sabido ROSILENE 

DOS SANTOS COSTA, Cpf: 97097330104, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido DEUM ARAUJO SANTOS, Cpf: 79903037368, 

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: 01/10/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de LOJAS 

MILLENIUM LTDA, CLAYTON FRANCISCO QUINTINO DA SILVAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5680/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 13.192,13 - Valor Atualizado: R$ 13.192,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL.Transcorrido o prazo 

sem resposta, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, requerendo o que de direito, 

no prazo de 10 dias.Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso 

não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O 

FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 4335-47.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GARCIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, JUSILEI CLAUDIA 

CANOSSA - OAB:21749, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 
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FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, acerca da resposta 

do ofício encaminhado ao EADJ.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004920-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004920-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Considerando que o autor informou que já realizou os exames 

objetos da inicial, prejudicado se encontra o recurso inominado 

apresentado pelo requerido (Num. 14035762). Sendo assim, determino o 

arquivamento do feito, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004298-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Diante da condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, 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. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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 26 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANE SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002229-51.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ELIVANE SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

ELIVANE SILVA COSTA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição, pois realiza 

somente saque e pagamentos no débito com o cartão. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não merece prosperar, pois a 

suposta ausência de tentativa de resolução não impede a impetração de 

ação judicial. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É 

de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente 

dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 
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as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002852-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 

recorrida do recurso interposto no ID.10947849, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. E a intimação da sentença 

proferida nos autos, uma vez que o patrono da reclamada não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Sorriso/MT, 01 de Agosto de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002824-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FLAVIO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por FLAVIO SILVA DO 

NASCIMENTO em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; 

c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial, informando a ausência de apresentação de 

qualquer contrato assinado. É o relatório. Quanto a preliminar entendo que 

o mesmo não deve prosperar, pois os prejuízos, tanto da ordem moral 

quanto econômico, são presumidos quando os dados do reclamante são 

inseridos em órgãos de proteção ao crédito. Quanto à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

apresentou qualquer contrato assinado pela reclamante. Por certo que o 

art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 
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defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o mérito, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, 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). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

limitando-se apenas a alegações genéricas. Não fora apresentada prova 

da contratação do contrato que gerou a negativação, de forma a infirmar a 

alegação do reclamante, no sentido de que fora vítima de uma fraude. 

Mesmo que se admita a prática de ilicitude por terceiro estranho à 

reclamada, está-se diante da álea de risco da atividade por ela 

desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização objetiva, conforme 

precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO 

APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA 

GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA 

EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do consumidor no 

SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de prestação de serviços 

de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico elaborado por perito 

juramentado demonstra a falsidade de assinatura aposta em contrato para 

habilitação de linha telefônica móvel junto à empresa Apelante. 

Comprovada a fraude realizada por terceiro que contratou serviços em 

nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados, em decorrência da deficiente verificação da 

autenticidade das informações prestadas, bem como em razão da sua 

atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o acontecimento 

danoso e a responsabilidade da concessionária no referido evento, o 

dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer outra prova, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. Inscrição apta a 

provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in re ipsa. 

Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do 

ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o 

a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. 

Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 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. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 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, 22 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 
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(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002824-16.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 

recorrida do recurso interposto no ID.11401683, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. E a intimação da sentença 

proferida nos autos, uma vez que o patrono da reclamada não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Sorriso/MT, 01 de Agosto de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8020006-61.2015.8.11.0040. REQUERENTE: WELLINTON CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Estando 

flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo (Num. 

10903682), o qual se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da 

tutela antecipada, REDUZO o valor da multa executada por 

descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente. Asso, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010807-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURACAR RESTAURACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010807-83.2013.8.11.0040. REQUERENTE: RESTAURACAR 

RESTAURACAO DE VEICULOS LTDA - ME REQUERIDO: LEANDRO 

PEREIRA MARQUES Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se 

irregularidade na intimação do executado da decisão retro, eis que seu 

patrono (Defensoria Pública) foi intimada via DJE, quando deveria ser por 

Sistema. Sendo assim, renove-se a intimação do executado, via Sistema 

PJE, bem como intime-se a parte, pessoalmente, para que cumpra a 

decisão de Num. 4152906. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVAL PADILHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 26 de SETEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8011077-15.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO PEDRO UNFRIED (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELCI PAVINATTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011077-15.2010.8.11.0040. DEPRECANTE: ALDINO PEDRO UNFRIED 

DEPRECADO: IDELCI PAVINATTO Vistos etc. Cumpra-se conforme 

deprecado no Num. 11873797, servindo a cópia de mandado. Após o 

efetivo cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010566-41.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA JUNIOR VIRGINIO ZANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PABLO CARBONI DA SILVA OAB - MT19326/O (ADVOGADO)

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CICHACZEWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010566-41.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: LACERDA JUNIOR VIRGINIO 

ZANI EXECUTADO: PEDRO CICHACZEWSKI Vistos etc. Expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e demais atos executórios de quantos 

bens bastarem para garantia da dívida, a ser cumprido no endereço 

indicado pelo exequente no Num. 11485843. Após, deverá ser intimada a 
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parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002154-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADINALDO ALVES MORAES 

REQUERIDO: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, 

art. 38). Narra a parte autora, ADINALDO ALVES MORAES, que ao tentar 

ao tentar realizar compras em estabelecimentos comerciais através de 

crediário, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito referente a dívida junto à requerida. Alega que desconhece o 

débito, sendo o mesmo indevido. Requer a declaração de inexistência dos 

débitos e o pagamento de indenização por danos morais. A requerida, RIO 

TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, por 

seu turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, que a dívida é 

legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado pelo 

reclamante. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo, bem como com a 

assinatura oposta pela mesma na ata de audiência e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documento pessoal da parte autora, reforçou 

a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia nos autos 

que houve furto de documentos da mesma. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a 

tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do 

valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Jonathan 

Goes Filgueira Juiz Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Custas e 

honorários advocatícios conforme estabelecido (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

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, 

22 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS ALVES TORRES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001457-20.2018.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002842-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 

recorrida do recurso interposto no ID.10947650, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. E a intimação da sentença 

proferida nos autos, uma vez que o patrono da reclamada não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Sorriso/MT, 01 de Agosto de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE GOIS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE GOIS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 26 de SETEMBRO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA PAULINO (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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:00 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: 1002369-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO 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 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:50 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: 1002374-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARRIDO UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (EXECUTADO)

D' RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010157-02.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ANA PAULA GARRIDO UCHOA 

EXECUTADO: D' RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME, LEODETE 

MARIA RUFATTO Vistos etc. Sobre a contraproposta apresentada pelo 

exequente ano Num. 11924477, manifeste-se o executado, no prazo de 05 

dias. Havendo o aceite da contraproposta, intime-se o exequente para 

ciência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-49.2017.8.11.0040

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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003462-49.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 10965275. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 01 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-31.2011.8.11.0040

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:

BORGES & BORGES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010621-31.2011.8.11.0040; Valor causa: R$ 34.217,26; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

BORGES & BORGES LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o prazo de 

suspensão requerido pelo exequente já escoou, intime-o para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELY APARECIDA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cleuza Gomes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005096-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SELY APARECIDA SANTANA 

RODRIGUES REQUERIDO: CLEUZA GOMES Vistos etc. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, citando-se o reclamado no endereço 

fornecido nos autos pelo reclamante no Num. 12007625. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-93.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011324-93.2010.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME Vistos etc. Com a decisão 

a ser proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da 

personalidade judirídica associados a estes, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANA' S BUFFET LTDA - ME (REQUERENTE)

BERNARDETE DE LOURDES PERIN VITALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000167-38.2016.8.11.0040. REQUERENTE: BERNARDETE DE LOURDES 

PERIN VITALI, LANA' S BUFFET LTDA - ME REQUERIDO: JOAO FERNANDO 

MATIOLI, JOAO FERNANDO MATIOLI Vistos etc. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, citando-se o reclamado nos endereços 

fornecidos nos autos pelo reclamante e nas buscas efetuadas por este 

Juízo, via AR. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-50.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GROSS DA SILVA ALTINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL PARANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010126-50.2012.8.11.0040. REQUERENTE: LUCI GROSS DA SILVA 

ALTINO REQUERIDO: HOTEL PARANA LTDA - ME Vistos etc. Nos termos 

do art. 866, do NCPC, defiro o pedido de penhora do percentual de 05% do 

faturamento mensal da empresa executada, visando evitar o 

comprometimento das atividades da parte executada. Nomeio como 

administrador-depositário o contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo 

Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: 

(65)99646-2728 e (65)3549-5171, o qual realizará a penhora acima por 

tantos meses bastarem para a garantia do crédito tributário executado na 

presente ação, o qual deverá prestar contas mensalmente, depositando 

judicialmente as quantias penhoradas, com os respectivos balancetes 

mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, na forma do 

§2º do art. 866 do NCPC. Procedida a penhora sobre a quantia total 

executada nos autos, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-49.2017.8.11.0040

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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003462-49.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 

recorrida do recurso interposto no ID. 11400303, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-34.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMO DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES E MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - LOGICA 

ASSESSORIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010000-34.2011.8.11.0040. REQUERENTE: EDIMO DAL PRA REQUERIDO: 

LOPES E MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - LOGICA 

ASSESSORIA Vistos etc. Nos termos do art. 135 do NCPC, citem-se os 

sócios constantes no Num. 12006101, nos endereços a serem indicados 

pelo exequente (sob pena de extinção), para, no prazo de 15 dias, 

manifestar quanto ao pedido de redirecionamento formulado pela parte 

exequente. Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011094-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR BINOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011094-12.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ALCINDO LUIZ NEGRI 

EXECUTADO: ADIR BINOTTO Vistos etc. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício para penhora dos valores depositados na conta de FGTS da parte 

executada, eis que, segundo entendimento jurisprudência, tais valores 

somente serão passíveis de penhora se a constrição decorrer de crédito 

de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO 

REGIMENTAL. PENHORA EM CONTA VINCULADA AO FGTS. LEI Nº. 

8.036/90. DÉBITOS ALIMENTARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses 

casos, a mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada 

a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. (AgRg no AG 1.034.295/SP, Rel. Ministro 

Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado TJ/RS, Terceira Turma, 

DJ 09/10/2009). 2. Possibilidade de o Magistrado, ante as circunstâncias 

do caso concreto, bloquear a conta relativa ao FGTS, para garantir o 

pagamento de débitos alimentares. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO”. (STJ. 3ª T. AgRg no RMS 34.708/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, J. 11/10/2011, DJe 

19/10/2011) Sendo assim, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003179-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIZ PASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DA SILVA 50252550153 (REQUERIDO)

MARCIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTES VENCER PARA CONTAR LDA (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 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011365-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011365-84.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos etc. 

Considerando que o prazo da suspensão das execuções fixadas pelo 

Juízo da Recuperação Judicial da executada já escoou, intimem-se as 

partes para que informem se houve aprovação do plano de recuperação 

judicial. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003865-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CANOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003865-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO CANOSSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CELSO DOMINGOS CANOSSA, em 

face do MUNICÍPIO DE SORRISO e ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

requereu liminarmente sua internação e/ou que os requeridos arquem com 

as custas de sua internação em clínica particular, aduzindo é dependente 

alcoólatra. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, impende acentuar que se configura absolutamente 

desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de 

perícia técnica na hipótese em litígio, pois não se revelam imprescindíveis, 

para efeito de resolução da lide, visto que a dissolução dos pontos 

controvertidos (determinação das condições de saúde do requerido) 

envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de 

maneira cumulativa, a análise da avaliação médica concretizada e a 

abordagem de questões de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, 

procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o 

comando normativo do art. 355, inciso I do NCPC. Da carência da ação 

pela ilegitimidade passiva face do Município de Sorriso. Tal pleito não 

merece guarida. Efetivamente, partindo do pressuposto elementar de que 

a implementação de políticas públicas sociais e econômicas, voltadas à 

concretização do direito à saúde, compete, em caráter de solidariedade 

que deriva da própria dicção do texto constitucional (art. 23, inciso II e art. 

196, ambos da CRFB/88), à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, depreende-se que qualquer um dos entes federados, de 

acordo com as particularidades que envolvem o caso em concreto, pode 

perfeitamente compor, isolada ou conjuntamente, o polo passivo da 

demanda que visa viabilizar, de modo gratuito, a realização de cirurgia 

indispensável. Portanto, incumbe ao cidadão direcionar a demanda contra 

quem melhor lhe aprouver, de acordo com a sua conveniência e interesse. 

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, vejamos os seguintes 

julgados: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (STF RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO 

GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO PARA TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA 

FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO”. (STF - ARE: 851613 SC , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, 

Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 

DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015) Desta feita, REJEITO a 

preliminar suscitada pelo requerido. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Como forma de concretizar a aplicação do direito de proteção a 

saúde, conclui-se que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento de 

políticas públicas de saúde mental, para fins de viabilizar assistência e 

tratamento médico e terapêutico às pessoas portadoras de transtornos 

mentais (art. 6.º, inciso I, alínea ‘d’ da Lei n.º 8.080/1990 e art. 1.º e art. 

2.º, ambos da Lei n.º 10.216/2001). A internação psiquiátrica, como 

variedade de tratamento, independente da modalidade (voluntária, 

involuntária ou compulsória), devido à concepção humanística que inspirou 

a edição da Lei n.º 10.216/2001, traduz-se como exceção e instrumento 

extraordinário que deve ser utilizado como "ultima ratio", desde que os 

recursos extrahospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4.º da Lei n.º 

10.216/2001) e a necessidade derive de justificativa concreta, secundada 

por laudo médico circunstanciado (art. 6.º da Lei n.º 10.216/2001). Nesse 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio STF, cuja 

ementa transcrevo: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS 

ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM 

DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE 

CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a 

preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 

196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 
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própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.

(STF – 2ªT, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 

Relator: Ministro Celso de Mello, J. 12/12/2.006, DJE. 02/02/2.007). Pois 

bem, tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito do 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, 

verifica-se que o paciente se submeteu a avaliação médica, subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que restou evidenciado que ele necessita 

do tratamento clínico, objeto da demanda. Esta circunstância despontou 

como fato incontroverso no processo, devido a ausência de 

oposição/resistência detalhada, por parte dos réus (art. 341 do NCPC). É a 

aplicação do princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos 

formulados na petição inicial. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, confirmando 

a antecipação de tutela deferida initio litis (Num. 9973504). Considerando 

que já houve o cumprimento da obrigação, deixo de aplicar multa por 

descumprimento. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos 

do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Transitada em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUDWIG OAB - SC39924 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LARIO ETGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000282-59.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EDVINO PEREIRA REQUERIDO: 

EDSON LARIO ETGES Vistos etc. EDVINO PEREIRA interpôs EMBARGOS 

DE TERCEIRO contra EDSON LARIO ETGES em razão de constrição havida 

nos autos de Execução nº 0010115-75.2011.8.11.0014 do veículo 

caminhão M. BENZ / 1113, ano e modelo 1980, placas BTS-4712, 

RENAVAM 400331721. Alega ser o legítimo proprietário e possuidor do 

referido veículo desde 09 de abril de 2010, tendo adquirido da empresa 

Andrade & Vicari Ltda – ME. Assim, requer a baixa da restrição veiculo 

penhorado pelo Sistema Renajud e a sua liberação. Em contestação o 

embargado alega, em suma, que a empresa executada vem promovendo 

atos fraudulentos para não pagar a dívida e que o caminhão penhorado 

sempre foi de propriedade da mesma, sendo que os documentos 

apresentados pelo embargante não são autênticos. Assim, pede a 

improcedência dos embargos. No mais, relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir. A lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. De 

início, passo a analisar a preliminar sustentada pela reclamada. Analisando 

as provas carreadas aos autos, constata-se que os embargos devem ser 

julgados procedentes, pois os documentos juntados pelo embargante é 

prova suficiente de que é o legítimo proprietário do bem penhorado nos 

autos da ação de execução n. 0010115-75.2011.8.11.0014. O embargado, 

por sua vez, não trouxe qualquer prova que comprovasse a veracidade 

das suas alegações. Com efeito, o embargante apresentou contrato de 

compra e venda lavrado em 2010 com firma reconhecida demonstrando 

que antes da realização da constrição já havia adquirido o bem. Aliado ao 

contrato, consta nos autos o boletim de ocorrência lavrado em 2011, tendo 

como comunicante e vítima o embargante informado que seu veículo havia 

sido furtado. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais, a propriedade 

do bem móvel se concretiza com o ato da tradição, ainda que não tenha 

havido a transferência do veículo no DETRAN. Nesse sentido, eis os 

seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA 

SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. PENHORA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO. 1. Os embargos, do devedor ou de terceiro, são a via 

adequada para a defesa da propriedade de bem atingido por constrição 

judicial. 2. A falta do registro da transferência no DETRAN não afasta a 

alegação de propriedade do veículo pelo embargante, já que, por se tratar 

de um bem móvel, a transferência da propriedade se concretiza no ato da 

tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil . 3. O embargante 

apresentou o DUT, devidamente assinado e com firma reconhecida, 

comprovando a compra do veículo do executado, bem como outros 

documentos que comprovam a posse e propriedade do bem. 4. Indevida, 

assim, a penhora realizada sobre bem que não é da propriedade do 

executado e foi adquirido por terceiro de boa-fé. 6. Apelação da União e 

remessa oficial não providas”. (TRF 1 AC 23443 BA 2000.33.00.023443-0, 

Rel. Desembargador Federal Antônio Ezequiel da Silva, julgamento em 

2-5-2007) Ademais à ausência de registro no Detran, configura-se 

somente como irregularidade administrativa, não viciando o negócio 

realizado entre as partes. Senão, vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. 

INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. 'O 

fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel 

autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por 

outros meios' (REsp n. 599.620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.5.2004). 

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais 

proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação 

não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que 

trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no Ag n. 658.606/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 28/8/2012.) (sem 

destaque no original) Assim, restou demonstrado nos autos que no 

momento em que o veículo foi transferido ao embargante não havia 

qualquer ônus sobre ele, já que quando fora realizada a constrição 

(1-6-2015), o veículo já pertencia ao embargante. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUDWIG OAB - SC39924 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LARIO ETGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000282-59.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EDVINO PEREIRA REQUERIDO: 

EDSON LARIO ETGES Vistos etc. EDVINO PEREIRA interpôs EMBARGOS 

DE TERCEIRO contra EDSON LARIO ETGES em razão de constrição havida 

nos autos de Execução nº 0010115-75.2011.8.11.0014 do veículo 

caminhão M. BENZ / 1113, ano e modelo 1980, placas BTS-4712, 

RENAVAM 400331721. Alega ser o legítimo proprietário e possuidor do 

referido veículo desde 09 de abril de 2010, tendo adquirido da empresa 

Andrade & Vicari Ltda – ME. Assim, requer a baixa da restrição veiculo 

penhorado pelo Sistema Renajud e a sua liberação. Em contestação o 

embargado alega, em suma, que a empresa executada vem promovendo 
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atos fraudulentos para não pagar a dívida e que o caminhão penhorado 

sempre foi de propriedade da mesma, sendo que os documentos 

apresentados pelo embargante não são autênticos. Assim, pede a 

improcedência dos embargos. No mais, relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir. A lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. De 

início, passo a analisar a preliminar sustentada pela reclamada. Analisando 

as provas carreadas aos autos, constata-se que os embargos devem ser 

julgados procedentes, pois os documentos juntados pelo embargante é 

prova suficiente de que é o legítimo proprietário do bem penhorado nos 

autos da ação de execução n. 0010115-75.2011.8.11.0014. O embargado, 

por sua vez, não trouxe qualquer prova que comprovasse a veracidade 

das suas alegações. Com efeito, o embargante apresentou contrato de 

compra e venda lavrado em 2010 com firma reconhecida demonstrando 

que antes da realização da constrição já havia adquirido o bem. Aliado ao 

contrato, consta nos autos o boletim de ocorrência lavrado em 2011, tendo 

como comunicante e vítima o embargante informado que seu veículo havia 

sido furtado. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais, a propriedade 

do bem móvel se concretiza com o ato da tradição, ainda que não tenha 

havido a transferência do veículo no DETRAN. Nesse sentido, eis os 

seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA 

SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. PENHORA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO. 1. Os embargos, do devedor ou de terceiro, são a via 

adequada para a defesa da propriedade de bem atingido por constrição 

judicial. 2. A falta do registro da transferência no DETRAN não afasta a 

alegação de propriedade do veículo pelo embargante, já que, por se tratar 

de um bem móvel, a transferência da propriedade se concretiza no ato da 

tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil . 3. O embargante 

apresentou o DUT, devidamente assinado e com firma reconhecida, 

comprovando a compra do veículo do executado, bem como outros 

documentos que comprovam a posse e propriedade do bem. 4. Indevida, 

assim, a penhora realizada sobre bem que não é da propriedade do 

executado e foi adquirido por terceiro de boa-fé. 6. Apelação da União e 

remessa oficial não providas”. (TRF 1 AC 23443 BA 2000.33.00.023443-0, 

Rel. Desembargador Federal Antônio Ezequiel da Silva, julgamento em 

2-5-2007) Ademais à ausência de registro no Detran, configura-se 

somente como irregularidade administrativa, não viciando o negócio 

realizado entre as partes. Senão, vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. 

INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. 'O 

fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel 

autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por 

outros meios' (REsp n. 599.620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.5.2004). 

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais 

proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação 

não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que 

trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no Ag n. 658.606/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 28/8/2012.) (sem 

destaque no original) Assim, restou demonstrado nos autos que no 

momento em que o veículo foi transferido ao embargante não havia 

qualquer ônus sobre ele, já que quando fora realizada a constrição 

(1-6-2015), o veículo já pertencia ao embargante. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001163-36.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAINE GUIMARAES FEITOSA 

REQUERIDO: FARMACIA EBL LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de troca de 

medicamento (marca) e erro na aplicação de injetável. A ré arguiu 

preliminar e, no mérito, rechaçou os fatos alegados na inicial. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, passo, de pronto, a análise do mérito, em 

homenagem ao princípio da primazia das decisões de mérito (artigo 488, 

do NCPC), sendo, portanto, desnecessário nos alongarmos na análise da 

preliminar arguida. Nesta toada, da análise do arcabouço probatório 

constante nos autos a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar nos 

autos que houve troca da marca do medicamento (anticoncepcional) que 

usualmente utilizava, inexistindo qualquer prova documental neste sentido 

(receita médica, nota/cupom fiscal, etc.), sendo que as únicas notas 

fiscais, oriundas da reclamada, constantes nos autos são posteriores 

(24/06/2016 e 05/07/2016) à data indicada na inicial como a da ocorrência 

dos fatos (19/05/2016), consoante documentos juntados em Num. 

1604233 – p. 2-3. Ademais, mesmo em seu depoimento pessoal, a autora 

desconhecia o nome do medicamento usualmente utilizado e do 

supostamente lhe aplicado no dia dos fatos narrados na inicial (Num. 

13397297). Mesmo que assim não fosse, supondo que restasse 

comprovada a troca da marca do medicamento usualmente utilizado pela 

reclamante, certo é que não há provas nos autos de que tal substituição 

tenha sido a causa da reação suportada pela autora. Aliás, a cronologia 

dos fatos narrados não induz a verossimilhança das alegações da 

reclamante, visto que indicou em seu depoimento pessoal que logo após a 

aplicação começou a sentir os dores no local, sendo que na segunda-feira 

(três a quatro dias após a aplicação) procurou atendimento médico. 

Porém, o primeiro atendimento médico comprovado nos autos se deu em 

02/06/2016 (Num. 1604257 – p. 1 e 2), ou seja, cerca de catorze dias 

após a aplicação do medicamento (19/05/2016). Da mesma forma, inexiste 

comprovação de que houve erro na aplicação do injetável, visto que o 

único relatório médico juntado pela autora se limitou a indicar que ela teria 

se submetido a tratamento da patologia CID 10: L02.3 (Abscesso cutâneo, 

furúnculo e antraz da nádega - Num. 1604258), não havendo qualquer 

relato técnico do médico que atendeu a reclamante acerca da correlação 

do problema de saúde ocorrido com a reclamante com os fatos narrados 

na inicial (troca de medicamento ou erro na aplicação de injetável). Tecidas 

tais considerações, a improcedência dos pedidos é de rigor. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLA SENA SHNEL HOLLER (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, 
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ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA ANSELMO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002418-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ CARLOS GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA Trata-se 

de reclamação proposta por LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA em face de 

BANCO LOSANGO S. A. – BANCO MÚLTIPLO, em que pretende: a) a 

antecipação da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito apontado a órgão de 

proteção ao crédito – Contrato n. 020039156715A, no valor de R$274,14 

(duzentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos); e c) a 

condenação do banco reclamado a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de não possuir qualquer vínculo 

negocial com o banco reclamado, foi surpreendida com anotação de seus 

dados em órgãos de restrição ao crédito por suposta dívida, referente ao 

Contrato n. 020039156715A, no valor de R$274,14 (duzentos e setenta e 

quatro reais e quatorze centavos), situação que lhe ocasionou danos 

morais. A pretensão liminar foi deferida (Id. 7286457). Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 9676741). Devidamente citado, o banco 

reclamado apresentou contestação no Id. 9694142. Em preliminar, 

sustenta a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade 

de realizar prova pericial. No mérito, afirma que a parte reclamante firmou 

um contrato de financiamento (Contrato n. 020039156715A) no valor de 

R$2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais), o qual seria 

pago em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$274,14 (duzentos e setenta 

e quatro reais e quatorze centavos), tendo, inclusive, efetuado o 

pagamento das primeiras oito parcelas. Alega que, em razão do 

inadimplemento da parte reclamante, promoveu a negativação no valor de 

R$274,14 (duzentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos). 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que 

não possui qualquer vínculo negocial com o banco reclamado, sendo, 

portanto, indevida a inscrição realizada no seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. De outro lado, o banco reclamado sustenta que a 

parte reclamante firmou contrato de financiamento (Contrato n. 

020039156715A) no valor de R$2.497,00 (dois mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais), sendo acordado que o pagamento ocorreria em 18 

(dezoito) parcelas mensais de R$274,14 (duzentos e setenta e quatro 

reais e quatorze centavos), conforme documentos que acostou nos Ids. 

9694157, 9694159 e 9694170. No caso, percebe-se que o deslinde da 

questão está atrelado em saber se as assinaturas constantes nos 

referidos documentos são ou não da parte reclamante, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de 

novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003654-79.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 

recorrida do recurso interposto no ID. 230569, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILENA COSTA DA SILVA (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004002-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAILENA COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 3.036,20, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em ligação invertida, consoante fotos e termo de ocorrência 

de inspeção, devidamente assinado, juntados em Num. 10935078, 

documentos que gozam de presunção de legitimidade por se tratar de ato 

administrativo e não foram objeto de qualquer alegação/prova capaz de 

macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, ainda, que é 

desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por laboratório 

certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, consistindo, 

apenas, na inversão da entrada dos cabos de energia, circunstância que, 

por óbvio, só pode ocorrer por ação humana e foi devidamente 

regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do 

medidor. Ademais, é de fácil percepção que após a correção da 

irregularidade houve aumento considerável do consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante histórico de 

consumo de Num. 10935090, circunstância que reforça sobremaneira a 

alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de 

Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o 

procedimento de apuração da irregularidade (lavratura do termo de 

ocorrência e inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da 

ANEEL), bem como a apuração do quantum devido obedeceu as 

disposições da Resolução citada. Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001401-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAZON (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALBA GABRIELA CINTRA DE ANDRADE OAB - SP85509 (ADVOGADO)

EDSON JOSE CAALBOR ALVES OAB - SP86705 (ADVOGADO)

HERIBELTON ALVES OAB - SP109308 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001401-21.2017.8.11.0040. DEPRECANTE: ADEMIR MAZON DEPRECADO: 

SANTA ROSA COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. Tendo sido 

cumprido o objeto da deprecata, devolva-se, nos termos já determinados 

no Num. 11029017. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 16:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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 26 de SETEMBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VITOR MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (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 26 de SETEMBRO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000813-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000813-77.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada J JR 

Comércio e Transporte Eireli com a observação de “DESCONHECIDO”. Bem 

como sobre os rumos do feito. Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-35.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS E FREIOS IZIDORIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA GASPAR TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT Quarta Vara (JECC) PROC. 8010375-35.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada(advogado) para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 475-J, caput, do CPC, acrescentado pela 

Lei nº 11.232/2005 c/c Enunciado nº 105 do FONAJE.Decorrido o prazo 

acima sem cumprimento, o que deverá ser certificado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do que estabelece o art. 

475-J, caput, in fine, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. 

Efetivada a penhora e avaliação, deverá a Secretaria do Juizado agendar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 71 

do FONAJE - É cabível a designação de audiência de conciliação em 

execução de título judicial), oportunidade em que o executado poderá 

impugnar a execução, por escrito ou oralmente, alegando as matérias 

constantes do art. 52, IX, letras ?a? a ?d?, da Lei 9.099/95 (Enunciado n° 

121 do FONAJE), não sendo admissíveis embargos antes de seguro o 

Juízo pela penhora (Enunciado n° 117 do FONAJE). Sorriso/MT, 01 de 

agosto de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS DE PAULA (TESTEMUNHA)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do 

Processo: 1002777-76.2016.8.11.0040 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível Parte reclamante: Nilzo Henrique de Lara. Parte reclamada: 

JT da Costa e CIA LTDA-ME. Data e horário: 31 de julho de 2018, às 

14h20min. PRESENTES Juíza Leiga: Janaína Franz Tartari Preposto parte 

reclamada: Anderson Pereira da Silva Advogado da parte reclamada: Dr. 

Ismael dos Santos - OAB/MT n. 21.747 OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, 

constatou-se ausência do reclamante, embora devidamente intimado (ID. 

14054125). SENTENÇA I - A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III –Publicada em 

audiência, presentes intimados. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 
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arquive-se. V - Remeto os autos ao Juiz Togado para homologação. 

ASSINATURAS Juíza Leiga: Preposto parte reclamada: Advogado parte 

reclamada:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CONCEICAO DA SILVA (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006772-63.2017.811.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004366-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RENI GNOATO CAPPELLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004366-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA RENI GNOATO 

CAPPELLARI REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito em relação à multa por irregularidade em 

hidrômetro de água, bem de caráter essencial. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da suspensão dos serviços. 

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 cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à parte reclamada que 

proceda com a religação do serviço de água, no prazo de 24 horas, 

estando consequentemente vedada a suspensão do serviço ou o registro 

do débito em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento da decisão (NCPC, art. 297). Tendo em vista a 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004343-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004343-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE VIEIRA CASTRO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 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. 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$100,00 (cem reais) por dia de indevido registro do nome da reclamante 

em cadastros de restrição ao crédito. Oficie-se ao órgão de restrição de 

débito, determinando a baixa, ora deferida. 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. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002642-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES OAB - MT24668/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO PAZINATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002642-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAX DA CONCEICAO VERAS 

REQUERIDO: ANILDO PAZINATO Vistos etc. 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. 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$100,00 (cem reais) por dia de indevido registro do nome da reclamante 

em cadastros de restrição ao crédito. Oficie-se ao órgão de restrição de 

crédito, noticiando o deferimento da presente liminar, para a respectiva 

baixa. 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. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 
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designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-81.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRMA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010046-81.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA IRMA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO CIFRA S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que a parte credora, devidamente intimada, não se 

manifestou nos autos. Sendo assim, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Da mesma 

forma, acaso requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 76, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010507-53.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRT SERVICOS DE INTERNET S/A (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010507-53.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSIMEIRE HARTEMAN 

ALQUATI MONARIN EXECUTADO: OI S.A, BRT SERVICOS DE INTERNET 

S/A Vistos etc. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela devedora (Num. 13321245), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003484-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS SANTOS DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003484-44.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ANIELLY CLEMENTE 

RODRIGUES EXECUTADO: CINTIA DOS SANTOS DA MOTA Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Num. 13607309, visto que a reclamada foi localizada 

no endereço indicado, consoante certidão de Num. 4859338, inexistindo 

qualquer informação de que teria mudado seu endereço, sendo que o fato 

de o veículo penhorado não ter sido localizado em tal endereço, por si só, 

não autoriza a efetivação de diligências para localização de endereço, 

notadamente por se tratar de bem móvel. Intime-se a exequente para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PREVIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000348-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO PREVIATTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Sobre os documentos juntados pelo autor com a impugnação à 

contestação, manifeste-se a reclamada em cinco dias. No mesmo prazo, 

deverá a reclamada colacionar aos autos o objeto dos protocolos 

indicados pelo autor em sua inicial. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004257-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVANE OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004257-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DILVANE OLIVEIRA DE 

ALMEIDA DIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de 

tutela antecipada, sob a alegação de que recebeu uma carta da reclamada 

referente a uma multa, a qual seria oriunda de irregularidade na energia 

elétrica, tendo sido constatada diferença de consumo. Aduz que o valor 

cobrado é indevido, pugnando que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os 

autos, constato que, provavelmente, a possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica se refere a dívidas antigas, consoante se 

denota dos documentos acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa 

análise sumária, constato que de dívida atual não se trata, 

independentemente da existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...) O 

Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à 

concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica 

por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). Destarte, 

constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando de dívida 

pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO 

LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do 

NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, devendo os 

pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo consumo. Para o 

caso de desobediência, fixo multa no valor de R$100,00 por dia de atraso. 
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Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a 

reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011365-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011365-84.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos etc. 

Considerando que o prazo da suspensão das execuções fixadas pelo 

Juízo da Recuperação Judicial da executada já escoou, intimem-se as 

partes para que informem se houve aprovação do plano de recuperação 

judicial. Após, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010334-29.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida. 

Após, retifique-se o registro e a autuação, passando a constar o feito 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004005-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO LIMA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que inexiste prova no 

sentido de que o reclamante entregou o produto, seja para a assistência 

técnica do fornecedor, seja do fabricante, para identificação da causa da 

avaria existente no celular do reclamante. Nesta toada, DETERMINO que o 

reclamante proceda a entrega do aparelho celular indicado na inicial a 

Casas Bahia (local da aquisição), no prazo de cinco dias, devendo esta 

lhe entregar protocolo da entrega do aparelho. Ato contínuo, as 

reclamadas terão o prazo de 30 dias (artigo 18, parágrafo primeiro, do 

CDC), após a data de entrega, para apresentar relatório da assistência 

técnica acerca da causa da explosão do aparelho celular, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular. Com a 

juntada do relatório, digam as partes em cinco dias. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006144-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

JOSIELE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO-MT (REQUERIDO)

Detran MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006144-74.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GEOVANI FERREIRA ALVES, 

JOSIELE DA COSTA ALVES REQUERIDO: DETRAN MT, MUNICIPIO DE 

SORRISO-MT Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer, sob a 

arguição de que o reclamante seria proprietário de uma motocicleta objeto 

de autuação por multa de natureza grave, o que lhe impediu de retirar sua 

CNH definitiva, porém, a condutora da motocicleta seria a reclamante 

Josiele, sua irmã. O reclamado, em sede de contestação, arguiu, 

preliminarmente, a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT 

e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município 

de Sorriso indicou que os reclamantes não solicitaram no prazo previsto 

na legislação de trânsito a substituição do condutor da motocicleta. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, RECHAÇO a arguição de inépcia 

da inicial, eis que da sua leitura é perfeitamente possível extrair os 

fundamentos do pedido e sua correlação com os requerimentos finais. Da 

mesma forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que esta 

decorre do fato de que, em sendo acolhida a arguição de que a condutora 

da motocicleta multada é a reclamante Josieli, recairá sobre o DETRAN/MT 

a obrigação de entregar a CNH definitiva ao reclamante Geovani. No 

mérito, razão assiste aos reclamantes. Isso porque, extrai-se do auto de 

infração que o condutor do veículo não foi identificado no momento da 

autuação (Num. 11917091 – p. 3). Sendo assim, nos termos do artigo 257, 

§7º, do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário dispõe do prazo de 

quinze dias, após a notificação, para indicar o condutor do veículo 

autuado, sendo que o reclamado Município de Sorriso aduz que os 

reclamantes adotaram tal providência de forma intempestiva. Porém, o 

arcabouço probatório constante no feito não sustenta tal tese, visto que 

inexiste nos autos prova da notificação dos reclamantes. Ademais, o 

recurso apresentado pelos reclamantes à JARI Municipal foi indeferido por 

falta de provas, consoante extrato de Num. 11917091, todavia a legislação 

de trânsito não exige prova acerca de quem conduzia o veículo, mas tão 

somente a aceitação deste (condutor), nos termos do §10º do artigo 257 

do CTB, o que ocorreu in casu. Portanto, a procedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Posto isso, e sem maiores delongas, 
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JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para determinar que 

os reclamados, no prazo de quinze dias, adotem as providências 

necessárias à IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE da MULTA, oriunda 

do Auto de Infração P. SORRISO – 299070-0000017997-5541/01, 

praticada no dia 22/03/2017 (Num. 10939621 – p. 5), bem como os 

PONTOS DA CNH correlatos, à reclamante JOSIELE DA COSTA ALVES. 

Consequentemente, DETERMINO que o reclamado DETRAN/MT, emita e 

entregue ao reclamante GEOVANI FERREIRA ALVES, sua CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação), mediante o pagamento das taxas 

correspondentes, salvo se por outro motivo não puder ser emitida. 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001975-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DENILDA CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. I - Alegando a parte 

exequente desinteresse no prosseguimento da ação (id. 12822192), julgo 

extinta a execução, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem 

custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001081-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO ALVES PINHEIRO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., VIVAZ VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME Vistos etc. O exequente concordou com o depósito efetivado 

pela reclamada, pugnando pela liberação do montante, dando quitação ao 

débito excutido (Num. 14067036). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Proceda-se com o necessário para imediato 

levantamento dos valores depositados em favor do credor, 

observando-se os dados bancários indicados em Num. 14067036. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER MAGNO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001861-71.2018.8.11.0040. AUTOR: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c.c com Tutela de Urgência 

proposta por GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, em desfavor do ESTADO 

DO MATO GROSSO e DO MUNICÍPIO DE SORRISO, na qual requereu a 

concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, a fim de que fosse 

determinado que os requeridos disponibilizassem em caráter de urgência 

tratamento médico com endocrinologista, exames médicos, remédios, entre 

outros procedimentos, em centro de Endocrinologia com experiência em 

neuroendocrinologia e radiologia intervencionista. Com a exordial, juntou 

documentos. Parecer do Nat no Num. 12873621, aduzindo que a demora 

no tratamento pode levar a perda de oportunidade de tratamento. A tutela 

antecipada fora deferida no Num. 12911952. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação 

probatória, haja vista que, embora contenha matéria de fato e de direito, 

está suficientemente instruído para receber o julgamento, consoante prevê 

o art. 355, I, do NCPC. A parte autora imputa a responsabilidade aos 

requeridos de disponibilizar a o tratamento para doença de Cushing que 

necessita. O Município de Sorriso sustentou, em contestação, a falta de 

responsabilidade do mesmo em fornecer o tratamento ao paciente. 

Referida alegação ficou comprovada pelo próprio parecer do NAT no Num. 

12873621, na qual consta que no Estado de Mato Grosso, os hospitais 

credenciados, pelo SUS, para referido tratamento, são o Hospital Julio 

Muller e HGU, em Cuiabá/MT. Conforme precedente estabelecido pelo E. 

TJMT, recentemente, nos autos da Apelação n. 75741/2017: “(...) Deve-se 

evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, 

de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos 

financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político 

institucional, atingindo diretamente aquela parte da população que mais 

necessita. É necessário uma visão macro nas demanda de saúde. O 

ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente 

mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desequilíbrio em 

suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação 

pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão 

orçamentária (...)”. (TJMT Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Ap 

75741/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, J. 04/12/2017, 

DJE 16/02/2018). Referido precedente esclarece que não se deve levar a 

interpretação da solidariedade, nas ações e serviços de saúde, às últimas 

consequências, não podendo impor aos municípios, indiscriminadamente, 

obrigações de altíssimo valor. Ademais, os próprios Enunciados n. 08 e 

60, do Fórum Nacional de Saúde do CNJ, preveem a observação da 

divisão de competências entre os entes públicos, in verbis: “ENUNCIADO 

N.º 8 Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem 

ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição 

de competência entre os gestores. ENUNCIADO Nº. 60 – Saúde Pública - A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento”. É sabido que a responsabilidade dos entes públicos 

é repartida, nos seguintes termos: (I) União – procedimentos de alta 

complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) 

municípios – ações básicas e as de baixa complexidade. No caso dos 

autos, o que se pretende é a disponibilização de tratamento para doença 

de Cushing, ou seja, o Município de Sorriso sequer possui hospital 

especializado para tratamento para referida doença. In casu, nos termos 

da fundamentação acima, deve ser flexibilizada a responsabilidade 

solidária para o Município de Sorriso, ora requerido, uma vez que é 

possível constatar qual é o ente federado responsável pela 

disponibilização do tratamento ao paciente (Estado), razão pela qual o feito 

deve ser julgado improcedente em relação ao segundo requerido 

(Município de Sorriso), ante a repartição de competências. Quanto ao 

Estado de Mato Grosso, o feito deve ser julgado procedente. Ao Estado 

democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição, o 

direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que 

deve providenciar a implementação de ações e políticas públicas que 

promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a 
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consecução de tal direito a todos os cidadãos. Sintetizando a matéria, 

pode-se retratar representando que, ao Estado incumbe o encargo de 

viabilizar, de modo gratuito, em prol de uma generalidade de pessoas que 

necessitarem, assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mediante o 

fornecimento de medicamentos, acesso à supervisão por profissional da 

área da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à 

prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. 

Nesse idêntico sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo STF, 

cuja ementa transcrevo: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.(STF, 2ª 

Turma Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 

Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, DJE: 02/02/2.007). 

Desta forma, não há que se falar em incompatibilidade com a efetivação de 

políticas públicas, conforme aduz o requerido Estado de Mato Grosso em 

sua contestação. Pois bem, tracejadas tais premissas, ao excursionar o 

exame a respeito do cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, verifica-se que o paciente se submeteu a 

avaliação médica, subscrita por profissional da área médica e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em 

que restou evidenciado que ele necessita do tratamento, objeto da 

demanda. Assim, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais em face do MUNICÍPIO DE SORRISO; 

bem como JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo-o com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na 

disponibilização de tratamento médico com endocrinologista, exames 

médicos, remédios, entre outros procedimentos, em centro de 

Endocrinologia com experiência em neuroendocrinologia e radiologia 

intervencionista, no prazo de 15 dias, se ainda não tiver sido 

disponibilizado, contados da intimação da presente sentença. Para o caso 

de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade 

administrativa e responsabilização criminal por desobediência, 

prevaricação ou outro tipificável à espécie, bem como, se necessário, 

haverá bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte autora 

observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor 

praticado pelos planos de saúde nos termos, nos termos dos artigos 13 e 

14 do Provimento 02/2015-CGJ. Sem custas e honorários, nos termos dos 

art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005187-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTIANE EHRHARDT CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005187-73.2017.8.11.0040. AUTOR: MICHELE CRISTIANE EHRHARDT 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de tutela de urgência proposta por MICHELE CRISTIANE 

EHRHARDT CAMPOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, alegando que a substituída foi 

diagnosticada com câncer de mama na data de julho/2017 e desde então 

passou a se tratar no Hospital do Câncer na cidade de Barretos/SP, e se 

encontra aguardando a realização da cirurgia. Requer a parte autora, a 

concessão de tutela antecipada determinando a imediata disponibilização 

de tratamento fora do domicílio, a ser custeado pelos requeridos. Parecer 

do NAT acostado aos autos, informando que há a necessidade de 

seguimento do tratamento, sendo questionável a necessidade de que seja 

fora do estado, visto a existência dos serviços disponibilizados no estado 

de Mato Grosso. A tutela antecipada fora indeferida no Num. 11015672. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente feito 

prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria 

de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Segundo o Manual de 

Normatização do setor de TFD/MT, o benefício de TFD consiste em 

fornecimento de passagens para deslocamento exclusivamente dos 

usuários do SUS e seus acompanhantes – se necessário - para a 

realização de atendimento médico especializado em Unidades de Saúde 

cadastradas/conveniadas ao SUS em outras Unidades da Federação. 

Também está previsto o pagamento de ajuda de custo para alimentação e 

pernoite. Estes benefícios somente serão concedidos quando esgotados 

todos os meios de tratamento na Rede Pública ou Conveniada ao SUS no 

Estado de Mato Grosso e desde que haja possibilidade de cura total ou 

parcial, limitado ao período estritamente necessário ao tratamento. No 

presente caso, restou claro que o tratamento médico junto ao Hospital do 

Câncer de Barretos/PR foi uma opção da autora, eis que em 04/07/2017 foi 

solicitada a consulta com médico oncologista pelo médico do SUS (Num. 

10191976), sendo que a autora sequer aguardou a disponibilização da 

mesma, tendo pleiteado o TFD em 01/08/2017. Ademais, em momento 

algum a Autora comprovou a necessidade de realizar o tratamento médico 

exclusivamente no Hospital do Câncer de Barretos. Por fim, apesar das 

questões humanitárias afetas ao caso, não se pode ignorar que a 

intervenção judicial em matéria de políticas públicas há que ser limitada e 

restrita aos casos extremos, onde há sério risco à vida do paciente e há 

comprovação da omissão estatal. Isto porque, o Estado-Juiz não detém 

todas as informações necessárias para dirimir as questões que envolvem 

a elaboração e a realização destas políticas, especialmente no que se 

refere aos reflexos orçamentários para a sua realização. Esta, aliás, é 

uma das razões da existência da tripartição dos poderes, o qual visa, em 

última análise, a Separação das Funções Estatais a serem exercidas por 

Poderes Específicos, a fim de que cada um melhor desempenhe as 

funções para as quais está capacitado. Em consequência, no que se 

refere às políticas públicas na área da saúde pública, impõe-se a 

observância dos protocolos já estabelecidos pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde. Exemplo disto é o estabelecido pela Portaria SAS n. 055 de 

24/02/99 - Ministério da Saúde e Resolução CIB nº 061 de 16/12/2003, 
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quanto ao tratamento fora do domicilio – TFD, programa ao qual a Autora 

optou por não se submeter. Outrossim, há nos autos parecer técnico do 

NAT descrevendo que no Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, há 

serviços especializados no SUS para tratamento e acompanhamento da 

patologia da paciente. Destaco, pois, que é preciso sempre a máxima 

cautela e critério no exame das questões relativas à saúde, sendo exigível 

a cabal demonstração da necessidade para se evitar eventuais abusos. 

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, resolvo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários, 

nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ULDA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000641-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ULDA SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora foi até uma 

loja no comércio local realizar uma compra e passou pelo constrangimento 

de ter a mesma negada devido a uma inscrição em seu nome. Alega 

desconhecer as três restrições realizadas pela requerida vez que nunca 

usufruiu de internet e telefonia móvel da requerida. A requerida 

apresentou contestação, pugnando pela aplicação da súmula 385 do STJ, 

dizendo ter havido contratação dos serviços e ser legal a inscrição 

realizada. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. 

A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo termo de 

adesão e contratação de serviços SMP, onde demonstra que houve 

contratação de um plano SmartVivo Controle (números 66-9631-8039, 

66-9622-2211 e 66-9933-3363), bem como documentos pessoais da 

autora. Apresentou também detalhamento dos débitos, em que demonstra 

que a inscrição ora discutida foi originada campanhas não pagas dos 

meses 01/2016, 02/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise, visto que os 

documentos juntados pela requerida juntamente com a contestação são os 

mesmos juntados pela parte autora com a inicial. Vale ressaltar que a 

incumbência de comunicar previamente a inscrição nos cadastros 

restritivos cabe ao próprio órgão de proteção ao crédito, não à credora. 

Assim, não há que se falar em danos morais por ausência de 

comunicação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se, registre-se, intimem-se. Sorriso/MT, 30 

de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BIZZO ROSA (REQUERENTE)

LAERCIO APARECIDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001399-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAERCIO APARECIDO ROSA, 

DALVA BIZZO ROSA REQUERIDO: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME, 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

acidente de trânsito, sob a alegação de que foi atingida na traseira pelo 

veículo da reclamada, ao terminar de realizar manobra para sair do 

estacionamento. A reclamada Alan Jhon (Atacadão Auto Center), arguiu, 

preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores; a necessidade de 

extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais devidas 

pela extinção de ação correlata pela ausência dos reclamantes em 

audiência. No mérito, defendeu a culpa exclusiva da requerente, 

rechaçando os danos alegados e, subsidiariamente, pugnou pelo 

reconhecimento da culpa concorrente (Num. 9012044). A Seguradora, por 

sua vez, noticiou que negou cobertura ao sinistro, eis que constatou culpa 

exclusiva da requerente. Alternativamente, reconhecida a 

responsabilidade no pagamento dos danos alegados, requereu a 

observação dos limites da apólice de seguros e o abatimento do valor 

recebido a título de DPVAT (Num. 9015463). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa dos 

requerentes, visto que não é requisito para a reparação de danos a 

transferência do prontuário do veículo junto ao órgão de trânsito, mas tão 

somente que comprove a aquisição e posse do veículo, o que restou 

demonstrado com o contrato de compra e venda carreado ao feito. 

Ademais, a reclamada não nega que o veículo era dirigido pela reclamante 

no dia dos fatos, tampouco que ele estava adesivado com a logomarca da 

empresa de propriedade dos reclamantes. No mais, com o recolhimento 

das custas processuais, devidamente comprovado em Num. 11030662, 

não há que se falar em extinção da ação. Pois bem, da análise acurada do 

arcabouço probatório produzido nos autos, constata-se que assiste razão 

parcial à autora. Isso porque, no que toca a culpa pelo abalroamento 

indicado na inicial, ficou devidamente demonstrado que esta deve ser 

imputada à requerida Alan Jhon, na exata medida em que as ações de seu 

preposto foram causa determinante para a ocorrência do sinistro. Senão 

vejamos: Pelas fotos constantes nos autos se constata que o veículo da 

autora foi atingido somente na sua traseira e o veículo da reclamada 

possui avarias na parte frontal, exclusivamente. Sendo assim, a narrativa 

do informante Jean (motorista do carro da reclamada por ocasião do 

acidente) não se sustenta, pois se o carro da reclamante estivesse 

manobrando para sair do estacionamento o abalroamento se daria nas 

laterais e não de forma exclusiva na traseira do veículo da reclamante e 

na parte frontal do veículo da reclamada, sendo verossímil a narrativa da 

autora de que já teria terminado a manobra indo reto em frente quando foi 

atingida pelo veículo do reclamado que estaria em alta velocidade. A 

alegação da alta velocidade do veículo da reclamada também se mostra 

crível, em razão das proporções dos danos causados em ambos os 

veículos e pelo fato de o veículo da autora, com a batida, ter sido 

arremessado realizando um giro de 360º. Não pode passar despercebido, 

ainda, que o motorista do veículo da reclamada, ouvido como informante, 

indicou que não viu o veículo da reclamante e que olhou para o retrovisor 

para mudar de faixa, tendo, neste momento, atingido o carro da 

reclamante, consoante depoimento de Num. 10159059. Em que pese ele 

ter alegado que viu o carro da autora estacionado e, nesse momento, 

olhou no retrovisor quando ocorreu o sinistro, tal narrativa não se 

sustenta, notadamente porque nesse pequeno intervalo não haveria tempo 

hábil para que a autora saísse completamente do estacionamento para ser 

atingida na parte traseira de seu veículo. Ademais, a própria sócia da 

reclamada Alan John indicou que pela narrativa do acidente lhe repassada 

por seu funcionário entendeu que ele estaria errado e, por tal motivo, 

acionou o seguro para cobrir os danos no veículo da reclamante. Por fim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 208 de 719



no que toca a responsabilidade, verifica-se que restou indicado pelas 

testemunhas, pelo informante e pela autora que seu veículo estava 

estacionado bem em frente à Academia Vitalitá e que o abalroamento 

aconteceu alguns metros à frente. Definida a responsabilidade pelo 

sinistro, passemos à quantificação dos danos: Quanto aos danos 

materiais, entendo pela parcial procedência, somente no que toca ao valor 

necessário ao conserto do veículo. Como visto no depoimento da 

reclamante, o veículo já foi consertado e vendido (até mesmo pelo tempo 

decorrido desde o acidente – quase quatro anos), motivo pelo qual deve 

ser ressarcida no montante despendido para o conserto, utilizando-se 

como parâmetro o orçamento de menor valor, inclusive, realizado pela 

própria reclamada (Seguradora) de Num. 5564117, qual seja: R$ 

13.818,51. Com relação aos supostos valores gastos com hospital e 

remédios, no montante de R$ 1.869,36, não restou comprovado nos autos 

que tais gastos se deram em decorrência do acidente, sendo consabido 

que os danos materiais devem ser comprovados de maneira cabal, não 

podendo ser presumidos. Nesta toada, constata-se que a autora, no dia 

do sinistro, foi levada ao Hospital Regional de Sorriso, via SUS, não 

despendendo nenhum valor para atendimento; a duas porque o 

atendimento em clínica particular se deu 06 dias após o sinistro, inexistindo 

relatório médico acerca dos procedimentos realizados, o que poderia 

demonstrar a correlação com o acidente, notadamente porque os exames 

realizados pela reclamante, ao que parece, são para diagnóstico de 

problemas de saúde sem qualquer relação com o acidente (Dengue e 

Hepatite, Num. 5564136). Da mesma forma, os supostos danos 

experimentados com locação de veículo para desenvolvimento das 

atividades laborativas dos reclamantes vieram desacompanhados de 

qualquer elemento de convicção, sendo que a própria reclamante em seu 

depoimento não soube dar maiores explicações acerca de tal fato (Num. 

10159058). Outrossim, os danos morais alegados não devem ser 

acolhidos, porquanto é sabido que o dano moral indenizável deve prover 

de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. In casu, não houve situação relatada que pudesse ser causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, aliado ao fato de que inexistiu 

qualquer lesão física na reclamante. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DESRESPEITO AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO 

SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. 

CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, 

III, c, do Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas 

nos quais não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso.O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veiculo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 

05/04/2018, DJE 06/04/2018) RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE 

TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO MORAL – 

OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO COM AS 

FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – VALOR 

DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente 

deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. Segundo as 

regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o evento 

acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras 

consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo 

emocional acentuado. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Por fim, 

inexistindo prova nos autos de que os reclamantes perceberam 

indenização via DPVAT, decorrente do sinistro, não há que se falar em 

abatimento de tal valor do quantum indenizatório. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para condenar 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais aos 

reclamantes no montante de R$ R$ 13.818,51 (treze mil, oitocentos e 

dezoito reais e cinquenta e um centavos), observados os limites da 

apólice quanto à Seguradora, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescidos 

de juros legais, a partir da data do fato (Súmula 54 do STJ). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AJUIZIRO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010680-43.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AJUIZIRO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS Vistos etc. 

Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte (Num. 14142626), 

não providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000515-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de ação anulatória de crédito tributário (ITCMD) c/c indenização por danos 

morais, sob a alegação de que o imóvel transacionado se localiza no 

Estado de São Paulo, sendo este o competente para cobrança do ITCMD, 

inclusive, já pago. Instado a se manifestar o reclamado arguiu a 

inexistência de dano moral indenizável (Num. 12192717). É o sucinto 

relatório. Decido. Nesta toada, ao volver os olhos para a documentação 

encartada no feito, verifica-se que razão assiste ao autor. Isso porque, da 

Certidão Positiva de Débito e Aviso de Cobrança constante no Num. 

1664622, extrai-se que o crédito tributário em discussão refere-se à 

ausência de recolhimento do ITCMD, cuja competência para cobrança está 

disciplinada no artigo 155, inciso I, §1º, inciso I, da Constituição Federal, a 

saber: “Art. 155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos; §1º: O imposto previsto no inciso I: I – relativamente a 

bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do 

bem, ou ao Distrito Federal”. No caso específico dos autos, constata-se 

que o autor recebeu em doação fração ideal de um imóvel que se situa no 

Estado de São Paulo, consoante Escritura de Doação de Num. 11650535. 

Portanto, desnecessários maiores comentários a respeito, visto que 

indene de dúvidas a ausência de capacidade tributária ativa do Estado de 

Mato Grosso para cobrança do referido imposto, com relação à operação 

de doação em discussão. Por fim, resta somente a apreciação do pedido 

de danos morais, o qual merece acolhimento, eis que o protesto por débito 

inexistente enseja a reparação, sendo o dano in re ipsa. Sobre o tema: 

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE – 
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DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor 

indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade 

reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT – Turma 

Recursal Única. RI 8010767-21.2015.8.11.0044. Rel. Sebastião de Arruda 

Almeida, J. 10/05/2018, DJE 11/05/2018). Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando inexistência de outras inscrições negativas em nome do 

autor (Num. 12402931); considerando a capacidade financeira da 

requerente e do requerido; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para declarar a inexigibilidade do crédito 

tributário em discussão (ITCMD), decorrente da doação indicada na 

Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto de Num. 11650545, 

pelo Estado de Mato Grosso, dada a sua incapacidade tributária ativa, nos 

termos do disposto no artigo 155, inciso I, §1º, inciso I, da Constituição 

Federal, determinando o imediato cancelamento da CDA correlata, 

condenando, ainda, o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da citação (NCPC, art. 240). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164874 Nr: 462-58.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BRUNO BARBOSA, LUCAS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS DO NASCIMENTO, Filiação: Maria 

Telma do Nascimento e Manoel Jesus do Nascimento, data de nascimento: 

29/05/1998, brasileiro(a), natural de Sorrio-MT, convivente, auxiliar de 

pedreiro, Telefone 66996427744. 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 a 

denúncia para o fim de:a) CONDENAR o réu Alex Bruno Barbosa, 

devidamente qualificado, pela prática dos crimes de roubo tentado, 

circunstanciado em função do emprego de arma [art. 157, § 2.º, inciso I, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal];b) ABSOLVER o réu Lucas do 

Nascimento, regularmente qualificado, da acusação da prática do delito de 

roubo tentado, [art. 157, Caput, do Código Penal], com supedâneo no art. 

386, incisos III e V do Código de Processo Penal; Passo, portanto, como 

forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção 

penal a ser infligida ao requerido.I. Da Aplicação da Pena Privativa de 

Liberdade e da Pena de Multa.I.I. Da Infração penal descrita no art. 157, § 

2.º, incisos I do Código Penal. Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do 

documentos anexos, que referem à existência de ações penais e 

inquéritos policiais, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como 

indicadores de maus antecedentes, em razão do princípio constitucional 

da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. Isso importa 

considerar, por via de arrastamento, que precedentemente ao trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória é defeso atribuir sanção criminal a 

alguém ou extrair efeito jurídico próprio da condenação, sob pena de 

configurar-se condenação hipotética e antecipada em processo em que o 

acusado pode, a título de cogitação, restar inclusive absolvido. Portanto, 

revela-se extremamente precipitado reconhecer-se como registro 

indicador de antecedentes criminais negativos fatos pretéritos que tenham 

ocasionado inquéritos policiais arquivados e/ou pendentes e ações penais 

desguarnecidas de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

[Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que tal rubrica é incapaz 

de gerar registro desfavorável ao requerido.Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange 

às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima e às consequências do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.Por outro 

aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu 

desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada 

mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva 

de arma branca (faca), de forma a caracterizar excessos de violência 

desproporcionais, com intensa intimidação da vítima. Dessa feita, entendo 

que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado.É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a 

circunstância de ter sido a infração penal mediante o emprego de arma 

branca [art. 157, § 2.º, inciso I do Código Penal], deve ser aquilatadas na 

primeira fase do método trifásico de aplicação da pena — em sede de 

circunstâncias judiciais (culpabilidade) —, até mesmo porque se trata de 

conjunto de fatores que não se consolidam como circunstâncias 

agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do Código Penal]. Esta orientação tem 

por escopo cumprir função eminentemente ponderadora, a fim de permitir 

que o magistrado perquira, na terceira fase de aplicação da pena, acerca 

de um só aumento ou diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo 

penal em que o acusado foi incurso, determinando a exasperação da pena 

em quantidades fixas ou variáveis), analisando a sua 

intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 85.900/MS, 6.ª Turma, 

Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/09/2009; STJ, HC n.º 

71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 28/09/2010; STJ, HC 

n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador 

Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007].Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e estratifica a maioria daquelas que foram 

reputadas favoráveis (com exceção da culpabilidade), afigura-se 

perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da 

valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar 

a PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se 

que o requerido era menor de 21 (vinte e um) anos, bem como confessou 

a autoria do delito [art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’ do Código Penal]. Por 

conseguinte, como forma de concretizar a aplicação das circunstâncias 

atenuantes, diminuo a pena fixada em 08 (oito) meses, em razão da 

incidência das duas atenuantes. D’outra banda, não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias agravantes, ficando a pena provisória no 

patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a 

fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, é de bom alvitre realçar que a 

infração penal foi praticada na modalidade tentada. Assim, diminuo a pena 

fixada em 02(dois) anos, na razão de 1/2 (um meio), em função de o 

requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase 

de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação 
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criminosa, adentrando o estabelecimento e anunciando o assalto, mas em 

virtude da reação dos presentes foge sem produzir qualquer repercussão 

no patrimônio da vítima [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código 

Penal]. D’outra banda, não subsistem a incidência de qualquer causa de 

aumento de pena. Logo, a pena definitiva fica fixada em 02 (dois) anos de 

reclusão. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico 

ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente 

perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim 

como em face da situação econômica do réu.II. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão 

Condicional da Pena.A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, de 

acordo com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do 

Código Penal.DETERMINO a substituição da pena privativa de liberdade por 

duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a seguir 

delineadas: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

assistenciais, de acordo com as aptidões do réu, à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo 

mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída — 02 

(dois) anos —, sendo facultado a o condenado cumpri-la em prazo menor, 

na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do Código 

Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente 

no pagamento da quantia equivalente a 100% (cem pontos percentuais) do 

valor correspondente ao salário mínimo vigente há época da prolação do 

presente veredicto, em gêneros alimentícios que compõem a cesta básica, 

a ser endereçada à entidade assistencial e filantrópica a ser definida em 

sede de execução criminal, franqueando a possibilidade de o condenado 

adimplir a obrigação em 04 (quatro) prestações de idêntico valor.Face à 

quantidade de pena aplicada e ao regime de cumprimento de sanção, 

concedo ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado a manutenção do requerido na prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].Expeça-se, 

portanto, o respectivo alvará de soltura em favor do réu Alex Bruno 

Barbosa com as devidas restrições de que a liberação dos acusados se 

refere tão somente a este processo, devendo permanecer segregados 

caso estiverem presos por outra ordem.DETERMINO a incineração da 

substância entorpecente apreendida [artigos 32, §1º e 72 da lei 

11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e autoridade policial 

para o cumprimento da incineração com urgência.DETERMINO no que 

tange aos bens que foram alvo do ato de apreensão (fls. 53), a sua 

imediata restituição aos seus legítimos proprietários, mediante 

apresentação de documento que comprove a propriedade do(s) bem(s). 

Em caso de ausência de pedido(s) de restituição dos bens, proceda-se a 

destinação à(s) entidade(s) interessada(s), com exceção do item 1. 

Oficie-se à Diretoria do Foro para encaminhar a arma branca (fl. 53) para 

destruição.III. Das Demais Providências.Isento o sentenciado Alex Bruno 

do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ter sido 

assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença e 

mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara Criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 de agosto de 2017. Emanuelle Chiaradia 

Navarro ManoJuíza 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 23 de julho de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183937 Nr: 74-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO BEZERRA SILVA, VANDERLEI 

MARCILIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, EVALDO INACIO DELGADO - OAB:

 Ação Penal nº 74-24.2018.811.0040 Código 183937

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Romario Bezerra Silva

 Vanderlei Marcilio Barbosa

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ROMARIO BEZERRA SILVA e 

VANDERLEI MARCILIO BARBOSA, devidamente qualificados nos autos, 

com incurso no art. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V, todos da Lei 

11.343/2006.

 Diz a peça acusatória, em síntese que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 29 de 

novembro de 2017, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão expedido nos autos nº 10561-87.2017.811.0040, em curso 

nesta Comarca de Sorriso/MT, junto a residência situada na Rua Manoel de 

Nóbrega, nº 230, Bairro Bela Vista, Sorriso/MT, os denunciados ROMARIO 

BEZERRA SILVA, vulgo “ROMÁRIO / PEIXOTINHO” e VANDERLEI MARCILIO 

BARBOSA, mantinham em depósito, para fins de mercancia, drogas, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

consistente em 04 (quatro) pacotes/embalagem contendo substância 

análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1.800g (um mil e oitocentos 

gramas); 01 (um) embalagem contendo substância análoga a cocaína, 

pesando aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas); e um valor 

em moedas real no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) conforme se 

extrai do Auto de Apreensão de fls. 20/21 e Auto de Constatação 

Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 46/48”;

“II – Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima 

descrito, nesta urbe, os denunciados ROMARIO BEZERRA SILVA, vulgo 

“ROMARIO / PEIXOTINHO” e VANDERLEI MARCILIO BARBOSA, 

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime 

previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”;

“III – Além disso, urge consignar, que o entorpecente apreendido, segundo 

depoimento dos suspeitos ROMARIO e VANDERLEI, é proveniente da 

cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, praticando, assim, a conduta 

tipificada no art. 40, V, da Lei 11.343/2006”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/07.

 Auto de prisão em flagrante delito, fls. 09/10.

Auto de apreensão, fl. 27.

 Auto de constatação de substância entorpecente, fls. 53/55.

Laudo definitivo de entorpecentes, fls. 198/201.

 Antecedentes criminais, fls. 142/143 e anexo.

 Resposta à acusação, fls. 99/107.

 A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2017, fls. 115/116.

 Termo de audiência de instrução, fls. 138/144.

Cartas precatórias, fls. 247/251 e fls. 282/286.

 Na fase de alegações finais, o Ministério Público expôs que a 

materialidade e a autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e 

associação criminosa para o tráfico, imputados aos requeridos, se 

encontram devidamente demonstradas. Mencionou que as provas 

produzidas no processo asseguram a participação dos acusados na ação 

criminosa. Pugnou, ao final, condenação dos réus Romario Bezerra Silva e 

Vanderlei Marcilio Barbosa, como incursos nas sanções previstas no art. 

33 e art. 35 c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 

287/315).

A defesa do acusado ROMARIO BEZERRA SILVA, em sede de alegações 

finais (fls. 319/326), defendeu que inexistem provas aptas a configurar a 

infração penal de associação para o tráfico. Sustentou a aplicação da 

atenuante, alusiva à confissão espontânea. Arguiu a proposta de 

aplicação da pena privativa de liberdade no patamar mínimo.

 Por sua vez, a defesa do requerido VANDERLEI MARCILIO BARBOSA, em 

memoriais finais, ilustrou que inexiste nos autos comprovação efetiva de 

que o réu tenha praticado a infração penal de associação criminosa para 

o tráfico. Como tese subsidiária, sustentou a aplicação da pena privativa 

de liberdade no patamar mínimo (fls. 327/336).

Vieram os autos conclusos para deliberação.
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 É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

 I. Da acusação relativa à prática do crime de tráfico de drogas.

DA MATERIALIDADE

 Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração 

penal restaram suficientes demonstrados diante do auto de prisão em 

flagrante delito, fls. 09/10, do auto de apreensão de fl. 27, do auto de 

constatação de substância entorpecente, fls. 53/55 e do laudo definitivo 

de entorpecentes (fls. 198/201).

 DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, bem como pelo teor das 

declarações prestadas, na fase judicial, por parte dos próprios réus, que 

confessaram/admitiram a prática delituosa. Nesse diapasão, considero a 

prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude 

de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia 

se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria 

da infração penal de tráfico de drogas.

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados 

por parte dos agentes da Polícia Federal Rone Braz Santos Silva, Ramon 

Moura Correia e Raphael Guimarães de Oliveira (fls. 247/251 e 282/286), 

denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das 

testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque 

revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por 

desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por 

parte dos requeridos, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que os réus 

dedicavam-se a explorar o comércio de entorpecentes, de maneira que 

não subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo 

da confiança.

 Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a 

apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente (que 

permite o fracionamento em diversas unidades, o que se mostra 

incompatível com a condição de usuário), que se encontrava armazenada 

em diversas porções, se mostra incompatível com a condição de usuário 

e, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de dúvidas, a prática e a 

destinação comercial da substância entorpecente.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor da 

declaração exteriorizadas por parte das testemunhas agentes da Polícia 

Federal Rone Braz Santos Silva, Ramon Moura Correia e Raphael 

Guimarães de Oliveira, que abordam a dinâmica dos fatos e as 

circunstâncias que os envolveram e apontam os réus como os indivíduos 

que deflagraram a ação criminosa; b) a análise das condições em que a 

prisão dos requeridos se operacionalizou, máxime em função da 

apreensão de razoável quantidade de substâncias sob a custódia direta 

do acusado; c) e, por derradeiro, a confissão dos réus.

 D’outra banda, no que tange à causa de aumento relativa ao fato de que o 

delito de tráfico concretizou-se entre estados da federação, considero 

que a incriminação direcionada aos requeridos deve permanecer mantida 

na íntegra. É que, do cotejo do manancial de informações existentes no 

processo, máxime do auto de prisão em flagrante, juntado nas fls. 09/10 

dos autos, e do teor dos depoimentos externados por parte do próprio 

acusado Vanderlei Marcílio Barbosa (fls. 140 e 144), deflui-se que a 

remessa e transporte da droga, realizada por parte do réu Vanderlei, 

objetivava e, efetivamente, concretizou a transposição da fronteira 

territorial interestadual de dois estados da federação, haja vista que, de 

acordo com os informes produzidos no processo, a partida/remessa da 

substância entorpecente com destino a esta cidade de Sorriso, se realizou 

no estado de Rondônia e o ato de apreensão se operacionalizou no 

estado de Mato Grosso, o quê atrai a incidência da causa de aumento.

II. Da acusação relativa à prática do crime de associação para o tráfico.

Quanto ao crime de associação, também resta claro que este se 

consumou e que a autoria recai em desfavor dos acusados Vanderlei e 

Romário.

 A respeito do crime de associação para o tráfico (art. 35, “caput”, da Lei 

n. 11.343/06), este restou configurado, posto que presentes os elementos 

caracterizadores da infração penal, quais sejam: a) associação de duas 

ou mais pessoas; b) acordo prévio dos participantes; c) vínculo 

associativo permanente; d) finalidade de traficar drogas.

 Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido 

de que a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 

11.343/2006 exige a demonstração concreta da estabilidade e da 

permanência da associação criminosa. 3. No caso, as instâncias 

ordinárias foram claras em afirmar a estabilidade e permanência da 

associação criminosa, com respaldo na prova dos autos, sendo que rever 

tal conclusão ensejaria, necessariamente, incursão no acervo 

fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 

(...)” (STJ - HC: 379089 RJ 2016/0302353-2, Relator: Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2017, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Neste sentido também tem decidido os Tribunais Estaduais:

 “(...) Havendo demonstração do prévio acordo de vontades entre o 

Embargante e a corré, inclusive com divisão de tarefas, sendo que ainda 

mantinham sob seus controles como vendedores do produto maldito 

outros pequenos traficantes, conhecidos como "aviõezinhos", tudo a 

demonstrar o vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar 

substância entorpecente, deve ser mantida a condenação pela prática do 

crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. -Embargos rejeitados”. (TJ-MG 

- Emb Infring e de Nulidade: 10395100020522002 MG, Relator: Agostinho 

Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/01/2013, Câmaras Criminais 

Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2013)

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS DUPLAMENTE MAJORADO E 

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - EXEGESE DOS ARTIGOS 33, CAPUT, 40, 

INCISOS V E VI, E ART. 35, TODOS DA L. 11.343/06 - PROVAS DOS 

AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS 

DOS POLICIAIS - COERÊNCIA E VALIDADE - VERSÃO DOS RÉUS 

ISOLADAS NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE EVIDENCIAM 

A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEMONSTRAÇÃO 

CABAL - PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - PRECEDENTES 

TRIBUNAIS SUPERIORES. I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório por 

ausência de provas (ou dúvida) quando os depoimentos dos policiais que 

realizaram a prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do fato, 

evidenciam a prática do delito pelos réus. II - Comprovado o ânimo 

associativo estável e permanente, configurada está associação para o 

tráfico. (...)” (TJ-PR - APL: 16040869 PR 1604086-9 (Acórdão), Relator: 

Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 20/04/2017, 3ª Câmara Criminal, 

Data de Publicação: DJ: 478 10/05/2017)

No caso em estudo, entendo caracterizada a associação de no mínimo 

duas pessoas, bem como o acordo prévio entre Vanderlei e Romário, já 

que não é, nem de perto, minimamente aceitável uma pessoa esperar e 

aceitar um “desconhecido” dormir em sua residência.

 Resta claro pelo teor das declarações dos agentes da Polícia Federal, que 

ambos os acusados se conheciam, já que, de forma unânime, todos os 

policiais relataram a ligação que Romário e Vanderlei tinham previamente, 

palavras essas que foram ditas pelos próprios réus ao serem presos 

(“Vide” teor dos depoimentos de Rone Braz Santos Silva, Ramon Moura 

Correia e Raphael Guimarães de Oliveira (fls. 247/251 e 282/286).

 De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados 

por parte dos agentes da Polícia Federal Rone Braz Santos Silva, Ramon 

Moura Correia e Raphael Guimarães de Oliveira, denota-se que a 

exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, 

mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque revela contornos 

densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por desconstruir, do 

ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por parte dos 

requeridos, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que os réus tinham 

vinculo estável e permanente, de maneira que não subsistem quaisquer 

motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter 

presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na 

etapa investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de 

coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de 
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detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de 

dados periféricos.

Importante mencionar, também, que toda a ação policial decorreu de um 

pedido de busca e apreensão previamente justificado, analisado e 

deferido, ou seja, a prática reiterada dos crimes em questão, já vinha 

sendo percebido e monitorado pela Autoridade Policial (“Vide” incidente de 

busca e apreensão n.º 10561-87.2017.811.0040, código n.º 182459).

 Assim sendo, os requisitos da estabilidade e permanência relativos ao 

crime de associação para o tráfico de drogas estão claramente 

demonstrados por vários dados tangíveis, dentre eles: (a) pela 

contratação/acordo prévio entre Romário X Vanderlei; (b) pela divisão de 

tarefas entre os acusados, cabendo a Vanderlei o encargo de trazer a 

droga do Estado de Rondônia, e a Romário a tarefa de revender/entregar 

nas “biqueiras”, retornando ao final de cada dia, para receber os valores 

resultantes das vendas (“Vide” depoimento do próprio acusado Romário 

em sede inquisitorial, fls. 14/15).

Isso demonstra serem eles integrantes de uma estrutura muito bem 

organizada, que visa ao estabelecimento de uma “clientela” no local, por 

meio da distribuição dos entorpecentes, além de a prova oral colhida em 

audiência ter constatado que o réu Vanderlei era o responsável pela 

“logística” entre a cidade de Cacoal/RO e Sorriso/MT.

Desponta, outrossim, como fator digno de destaque que, os acusados 

tentam se auto retirar-lhes o atributo do vínculo associativo, todavia estas 

versões se contrapõem diretamente da análise dos dados extraídos dos 

aparelhos celulares apreendidos (fls. 171/185), notadamente porque 

c o n f e r e  a o s  r é u s  o s  a t r i b u t o s  d e 

companheiros/colegas/parceiros/sócios/cúmplices, visto que demonstra a 

ligação entre os acusados e demais indivíduos envolvidos no mundo do 

tráfico, indicando os vínculos de amizade e negociações realizadas e/ou já 

pré-estabelecidas para futura concretização.

 Importante mencionar também, a discrepância entre os interrogatórios dos 

acusados acerca do numerário apreendido, pois ambos assumem a 

propriedade do dinheiro (réu Vanderlei: pedido de restituição de numerário 

à fl. 325, item “3” X réu Romário: interrogatório judicial (valor oriundo do 

recebimento de seu décimo terceiro salário), sendo tal valor apreendido 

nas vestes do acusado Vanderlei (“Vide” auto de apreensão, fls. 27/28, 

item “6”).

 Assim, em que pese haver algumas contradições nas palavras dos 

acusados, tenho que, diante de todas as evidências reportadas, não 

existe dúvida sobre a condenação dos acusados, pelos dois crimes que 

lhe foram imputados, principalmente pela detalhada confissão extrajudicial 

de ambos, dando conta da efetiva comercialização de entorpecentes, de 

maneira organizada, em parceria entre os agentes.

Para tanto, é de especial destaque os depoimentos lançados aos autos, 

pelos próprios acusados Romário Bezerra Silva e Vanderlei Marcilio 

Barbosa (fls. 14/15 e 19/20). Vejamos o conteúdo de seus relatos, em 

sede inquisitorial:

“(...) QUE, hoje, 29 de novembro de 2017, equipe da Polícia Federal 

realizou buscar em sua casa e achou escondido sobre o guarda-roupas 

de seu quarto alguns tabletes de cocaína; QUE começou a vender drogas 

em Sorriso/MT há cerca de 03 meses; QUE adquire a substância em 

Rondônia, de uma pessoa conhecida por DANIEL; QUE compra por 

R$11.000,00 o quilo e vende para “biqueiros” de Sorriso/MT por 

R$1.400,00 cada 100gramas; QUE VANDERLEI MARCÍLIO BARBOSA 

estava dormindo na casa do interrogado desde o último sábado e estava 

esperando inteirar a quantia de R$20.000,00 para ir até Rondônia comprar 

cocaína; QUE VANDERLEI foi o responsável por buscar cocaína 

encontrada na casa do interrogado e já fez esse mesmo tipo de serviço 

por cerca de 03 vezes nos últimos meses; QUE DANIEL vende 

semanalmente drogas para todo o Norte do Mato Grosso, sabendo dizer o 

nome de Paulinho e a esposa Gi em Peixoto de Azevedo/MT e Jhoninha, 

Luana e Fernando em Sinop/MT; QUE, nessa última viagem, VANDERLEI 

trouxe cerca de 02kg de cocaína escondidos em um “mocó” de motocicleta 

está uma oficina de motocicletas no Bairro Bela Vista e possui placas de 

Rondônia; QUE a esposa do interrogado EDUARDA NASCIMENTO VALE 

não possui nenhum envolvimento nessas atividades relacionadas ao 

tráfico de drogas e apenas fica em casa cuidando dos filhos; QUE a 

pessoa presa pela Polícia Federal há cerca de 03 meses conhecida como 

boi (HERLAN KARDEX), também comprava drogas de DANIEL. QUE, foi 

preso como usuário de drogas”. (sic) [Romário Bezerra Silva] (grifo 

nosso).

 “(...) QUE vive em Cacoal/RO desde o nascimento e trabalha de forma 

autônoma na instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, 

recebendo R$60,00 por diária; QUE possui um filho de 10 anos e outro de 

01 ano, que vivem com sua esposa CLAUDIA FRANÇA DA SILVA em 

Cacoal/RO; QUE estava dormindo na asa situada na Rua Manoel de 

Nóbrega, 230, Bairro Bela Vista, Sorriso/MT, onde uma equipe da Polícia 

Federal realizou busca e localizou tabletes de cocaína; QUE não vive 

nessa casa e apenas estava dormindo no local até conseguir dinheiro 

para retornar para Cacoal/RO; QUE essa é a segunda vez que traz drogas 

de Rondônia para Mato Grosso; QUE ROMÁRIO BEZERRA SILVA comprou 

a droga que o interrogado trouxe na última viagem e permitiu que o 

interrogado dormisse na casa; QUE foi contratado em Cacoal/RO por um 

tal de “neguinho”; QUE “neguinho” deixou uma motocicleta HONDA/BROS , 

cor preta, já preparada com a droga na porta da casa do interrogado; QUE 

gastou cerca de 12 horas de viagem; QUE não sabe o que ROMÁRIO iria 

fazer com a droga, nem se EDUARDA NASCIMENTO VALE tem alguma 

relação com o tráfico de drogas; (...)”. (sic) [Vanderlei Marcilio Barbosa] 

(grifo nosso).

 Tem-se que, embora retratada em Juízo, a confissão extrajudicial tem 

valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, 

valendo, pois, não pelo lugar onde é prestada, mas pelo seu próprio teor, 

principalmente quando a confissão está em consonância com os 

depoimentos dos policiais e com demais provas dos autos.

 Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria das infrações penais. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento dos acusados.

De outro lado, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos 

anteriormente desenvolvida, denota-se que em que pese os requeridos 

serem primários, ambos estão sendo condenados pelo crime de 

associação para o tráfico, causa suficiente para afastar a aplicação da 

causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 

11.343/2006.

A corroborar tais assertivas, trago a colação o seguinte precedente 

jurisprudencial, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja 

ementa transcrevo parcialmente:

“A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 

11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de 

diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia 

a dedicação do agente à atividade criminosa”. (STJ - AgRg no AREsp 

1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

15/03/2018, DJe 27/03/2018).

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte dos réus Romário Bezerra Silva e 

Vanderlei Marcilio Barbosa ajustam-se, com perfeição, ao figurino legal 

que define os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para 

o tráfico, previstos nos art. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V, todos da 

Lei 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR os acusados Romário Bezerra Silva e Vanderlei Marcilio 

Barbosa, devidamente qualificados, pela prática dos crimes de tráfico 

ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, 35, 

caput, e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006].

 I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do réu Romário Bezerra Silva.

 I.I.I. Do crime previsto no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que diz respeito ao comportamento da vítima (inexistente para o crime 

em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 
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que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no 

processo, deduz-se que a ação criminosa concretizou-se por intermédio 

do concurso eventual de agentes e que a forma e a metodologia de 

acondicionamento — a droga, objeto do ato de apreensão, estava 

acondicionada em 05 (cinco) porções, no formato de ‘blocos’ —, 

demonstra o grau de “profissionalismo” do agente, o quê merece 

valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz 

com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do 

acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do auto de prisão em 

flagrante (fls. 09/10), do laudo preliminar de constatação em substância 

(fls. 53/55) e do laudo de exame de substância (fls. 198/201), infere-se 

que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na 

ação de transportar expressiva quantidade de substância entorpecente, 

derivada do refinamento da cocaína, popularmente conhecida como ‘crack’ 

ou ‘pasta-base’, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo.

Diante desta perspectiva, entendo que as circunstâncias que envolveram 

os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a 

moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser 

considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 [Sobre a temática, sobre a expressiva 

quantidade de drogas como fator que traduz maior reprovação no delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes, inspirando a necessidade de fixar-se a 

reprimenda acima do patamar mínimo, confira os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ, 

HC n.º 53.677/RJ, 5.ª Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 

12/06/2006; STJ, AgRg no HC n.º 162.501/RS, 6.ª Turma, Relator: Ministro 

Og Fernandes, julgado em 30/06/2010; STJ, AgRg no Ag n.º 1.225.546/SC, 

5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 01/06/2010].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade e 

circunstâncias do crime), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas 

operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada 

ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. D’outra banda, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. Assim, como forma de concretizar a aplicação 

da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a 

pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, 

ficando a pena provisória no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De efeito, do 

cotejo do acervo de informações engendradas no processo, 

principalmente do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar de 

constatação em substância e do laudo de exame de substância juntados 

nas fls. 09/10, 53/55 e 198/201 dos autos, e do conteúdo dos depoimentos 

externados por parte de Rone Braz Santos Silva, Ramon Moura Correia e 

Raphael Guimarães de Oliveira (fls. 247/251 e 282/286), deflui-se que a 

remessa e transporte da droga, realizada por parte dos réus, objetivava e, 

efetivamente, concretizou a transposição da fronteira territorial 

interestadual de dois estados da federação [art. 40, inciso V da Lei n.º 

11.343/2006]. Dessa forma, aumento a pena em 11 (onze) meses, no 

patamar de 1/6, ficando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 05 

(cinco) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de 

diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas — em análise 

retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.I.II. Do crime previsto no art. 35 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, entendo como o grau de 

censurabilidade e reprovabilidade social de sua conduta, é intensa, vez 

que se aproveita do vício alheio para aferir lucros fáceis. Às 

circunstâncias do crime são especiais, pois o réu montou um completo 

esquema para receber, transportar e distribuir o entorpecente, contando 

até mesmo com entrega das drogas em domicílio (“biqueiras”), todavia, tal 

situação é da essência da associação para o tráfico. As consequências 

são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a 

sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no crime 

organizado. Os motivos do crime são comuns à espécie.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 04 (anos) de reclusão.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. D’outra banda, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. Assim, como forma de concretizar a aplicação 

da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a 

pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, 

ficando a pena provisória no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência 

de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas — em análise 

retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II.I. Do réu Vanderlei Marcilio Barbosa.

 II.I.I. Do crime previsto no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, 

que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que diz respeito ao comportamento da vítima (inexistente para o crime 

em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no 

processo, deduz-se que a ação criminosa concretizou-se por intermédio 

do concurso eventual de agentes e que a forma e a metodologia de 

acondicionamento — a droga, objeto do ato de apreensão, estava 

acondicionada em 05 (cinco) porções, no formato de ‘blocos’ —, 

demonstra o grau de “profissionalismo” do agente, o quê merece 

valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz 

com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do 

acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do auto de prisão em 

flagrante (fls. 09/10), do laudo preliminar de constatação em substância 

(fls. 53/55) e do laudo de exame de substância (fls. 198/201), infere-se 

que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na 

ação de transportar expressiva quantidade de substância entorpecente, 

derivada do refinamento da cocaína, popularmente conhecida como ‘crack’ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 214 de 719



ou ‘pasta-base’, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo.

Diante desta perspectiva, entendo que as circunstâncias que envolveram 

os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a 

moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser 

considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 [Sobre a temática, sobre a expressiva 

quantidade de drogas como fator que traduz maior reprovação no delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes, inspirando a necessidade de fixar-se a 

reprimenda acima do patamar mínimo, confira os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ, 

HC n.º 53.677/RJ, 5.ª Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 

12/06/2006; STJ, AgRg no HC n.º 162.501/RS, 6.ª Turma, Relator: Ministro 

Og Fernandes, julgado em 30/06/2010; STJ, AgRg no Ag n.º 1.225.546/SC, 

5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 01/06/2010].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade e 

circunstâncias do crime), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas 

operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada 

ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. D’outra banda, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. Assim, como forma de concretizar a aplicação 

da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a 

pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, 

ficando a pena provisória no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De efeito, do 

cotejo do acervo de informações engendradas no processo, 

principalmente do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar de 

constatação em substância e do laudo de exame de substância juntados 

nas fls. 09/10, 53/55 e 198/201 dos autos, e do conteúdo dos depoimentos 

externados por parte de Rone Braz Santos Silva, Ramon Moura Correia e 

Raphael Guimarães de Oliveira (fls. 247/251 e 282/286), deflui-se que a 

remessa e transporte da droga, realizada por parte dos réus, objetivava e, 

efetivamente, concretizou a transposição da fronteira territorial 

interestadual de dois estados da federação [art. 40, inciso V da Lei n.º 

11.343/2006]. Dessa forma, aumento a pena em 11 (onze) meses, no 

patamar de 1/6, ficando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 05 

(cinco) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de 

diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas — em análise 

retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II.I.II. Do crime previsto no art. 35 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006.

 Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, entendo como o grau de 

censurabilidade e reprovabilidade social de sua conduta, é intensa, vez 

que se aproveita do vício alheio para aferir lucros fáceis. Às 

circunstâncias do crime são especiais, pois o réu montou um completo 

esquema para receber, transportar e distribuir o entorpecente, contando 

até mesmo com entrega das drogas em domicílio (“biqueiras”), todavia, tal 

situação é da essência da associação para o tráfico. As consequências 

são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a 

sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no crime 

organizado. Os motivos do crime são comuns à espécie.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 04 (anos) de reclusão.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. D’outra banda, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. Assim, como forma de concretizar a aplicação 

da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a 

pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, 

ficando a pena provisória no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência 

de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas — em análise 

retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

 II.I. Do requerido Romário Bezerra Silva: pena privativa de liberdade 

equivalente a 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, decorrente 

da condenação pela prática dos crimes previstos art. 33, caput, 35, caput, 

e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006; pena de multa estipulada em 

1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do 

Código Penal.

 Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, 

concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em 

hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

 II.II. Do requerido Vanderlei Marcilio Barbosa: pena privativa de liberdade 

equivalente a 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, decorrente 

da condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, 35, 

caput, e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006; pena de multa estipulada 

em 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do 

Código Penal.

 Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, 

concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em 

hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade dos réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.

Não reconheço aos requeridos o direito de apelarem em liberdade. A uma 

porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que 

deram suporte à manutenção dos réus provisoriamente segregados (com 

o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das 

características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a 

concretização da atividade criminosa), até o presente momento, 

manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou 

modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, 

quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial 

virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que 

catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque os 
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requeridos permaneceram presos durante toda a instrução criminal, por 

consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia 

procedimental em que foi admitida a acusação, sejam agraciados com o 

direito de aguardarem o julgamento de eventuais recursos interpostos em 

seus benefícios em liberdade.

IV. Do Confisco dos Bens Apreendidos.

De fato, consoante se pode extrair do sistema estrutural incrementado no 

ordenamento jurídico, o perdimento de bens relacionados ao tráfico ilícito 

de entorpecentes, pressupõe a implementação de um liame de 

instrumentalidade e/ou nexo etiológico, a ser traçado entre os bens 

apreendidos e a atividade do tráfico, de forma que se possa verificar a 

conexão entre a infração penal e os objetos a serem perdidos em favor do 

Estado. Interpretação do teor dos art. 60 ‘usque’ art. 64, todos da Lei n.º 

11.343/2006.

Pois bem, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, ao dissecar 

as nuances que circundam os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que a motocicleta e os aparelhos celulares em poder dos 

réus Romário Bezerra Silva e Vanderlei Marcilio Barbosa (‘Vide’ auto de 

apreensão, juntados nas fls. 27/28 dos autos), guardam íntima conexão 

com a atividade de tráfico de entorpecentes desenvolvida por parte dos 

requeridos. Dessa feita, levando-se por linha de estima a ideia de que os 

objetos, fruto do ato de apreensão, derivam como resultado direto das 

operações de tráfico ilícito de entorpecentes vivificadas por parte dos 

acusados, com esteio no conteúdo normativo do art. 5.º, incisos XLV e 

XLVI, alínea ‘b’ e art. 243, parágrafo único, ambos da CRFB/88 e art. 63 da 

Lei n.º 11.343/2006, DETERMINO O CONFISCO das motocicletas de fls. 27 

e 71 e dos aparelhos celulares, para que, doravante, passem a integrar o 

patrimônio da União.

Oficie-se a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD para que tome as 

providências necessárias quanto ao recolhimento/transferência das 

motocicletas apreendidas/depositadas “Auto Socorro Catarinense”, 

conforme ofício anexo.

 Com relação ao valor apreendido de fls. 51, entendo por bem destinar seu 

perdimento em favor do CONSEG, em detrimento do Funad, conforme 

citado no artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, sendo reconhecida a 

importância da autoridade de polícia judiciária e dos órgãos de inteligência 

ou militares envolvidos nas ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

drogas.

Estabelece a Lei nº 11.343/06 que:

 “Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

Veja-se ainda a previsão do artigo art. 7º, da Lei nº. 9.613/98, aqui citado 

por analogia:

Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I 

- a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência 

da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, 

direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive 

aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012 – grifo 

nosso)

Em que pese a Lei de drogas (Lei nº. 11.343/06) prever em seu artigo 63, 

§ 1º, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, a Lei de 

“Lavagem de Dinheiro” (Lei nº. 9.613/98) teve sua redação original 

alterada pela Lei nº. 12.683/2012, portanto posterior à Lei de Drogas, 

dispondo acerca do perdimento dos valores apreendidos, em caso de 

sentença condenatória, em favor de ente diverso da União.

Fazendo uma leitura Constitucional das Leis acima citadas, infere-se que o 

interesse do legislador era que o perdimento dos valores se desse ao 

poder público. Somando-se a isto, imperioso consignar quanto ao precário 

investimento em nossa região e ao mesmo tempo a tamanha incidência de 

crimes como o tráfico de drogas neste município, em razão de sua 

localização estratégica na beira da BR 163.

De acordo com a previsão do artigo 21, inciso XXII, da Constituição 

Federal, “Compete à União: (...) XXII – Executar os serviços de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras”. (grifo nosso) Ocorre que, na 

prática, a destinação de recursos oriundos da União visando a proteção 

da segurança pública nessa região de Mato Grosso, é demasiadamente 

inviável frente as suas necessidades.

Justamente considerando que a vulnerabilidade da região, criou-se 

através de iniciativa popular e da gestão municipal o Conseg – Conselho 

Comunitário de Segurança Publica de Sorriso, que “é formado com o intuito 

de discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas 

comunitários ligados a segurança. O conselho é tido como uma entidade 

de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam às 

diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública”:

 Assim, o Estado aplicando investimentos à estes serviços, não escapa à 

intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público, a 

fim de que sejam aplicados em prol de serviços no combate ao crime.

Desta feita, o perdimento se baseia tanto na Lei de Drogas como também 

na Lei de “Lavagem de Dinheiro” cuja alteração foi dada pela Lei nº. 

12.683/2012, ou seja, mais recente que aquela, bem como mais adequada 

à realidade.

Postas essas considerações, determino o perdimento do valor apreendido 

às fls. 51 ao Conseg, devendo seu Presidente ser intimado da presente, 

bem como da necessidade de vinculação do emprego do valor destinado 

em ação específica a prevenção e/ou repressão ao tráfico de drogas na 

cidade de Sorriso.

 V. Das Demais Providências.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

Condeno os réus, proporcionalmente, no pagamento das custas judiciais, 

podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, em 

sede de execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, 

inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO QUE SEJAM 

FORMADOS OS RESPECTIVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO 

PARA QUE, NA SEQUÊNCIA DO DESDOBRAMENTO DOS FATOS, SEJAM 

REMETIDOS À VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS.

 Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) cumpra-se o determinado à fl. 153 dos autos em apenso (código Apolo 

n.º 182559).

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de julho de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104180 Nr: 7236-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA 

DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 2632-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOS SANTOS JOÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não foram outorgados poderes para representação 

judicial na procuração de fls. 06, limitando-se a poderes administrativos, 

intime-se o i. Advogado do requerente para no prazo de 15 (quinze) dias 

juntar aos autos procuração com os poderes necessários, sobre pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.
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Após, vistas ao MPE.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171267 Nr: 4140-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS, DANIEL 

FELIX MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 Intimação do advogado dos acusados Dr. Celio Reis de Oliveira, para que 

no prazo de 10 (dez) dias apresente a defesa previa nos presentes 

autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191042 Nr: 4742-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Processo: 4742-38.2018.811.0040 (código: 191042) VISTO/EM.Chamo o 

feito a ordem!Destarte, uma vez apresentada a defesa preliminar nos 

termos do art. 55, §4º, Lei nº 11.343/2006 e preenchido os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo o caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

art. 54ss da Lei 11.343/2006.Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 

56 da Lei nº 11.343/2006, designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 07/08/2018, às 08:30 hs.(...) Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 3 de julho de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 425-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Na forma 

do artigo 316 do CPP, diante da presença do acusado nesta oralidade, 

demonstrando de forma inequivoca sua intenção de não foragir do distrito 

da culpa, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada às fls 

124/125, a qual se pautou em informação da genitora do acusado sobre 

sua não localização, ensejando outrora a incidência do artigo 312 do CPP. 

3- Defiro o requerimento de avaliação psicologica da vítima, visando 

descortinar aspectos de realidade ou ficção no contexto fático descrito 

pela vítima, o que se dara pela equipe psicológica judicial, mediante 

atendimento pessoal e constante pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, 

sem prejuizo de outro prazo superior justificado pela equipe multidisciplinar 

judicial; para tanto, oficie para cumprimento com celeridade e preferência 

na forma do ECA e CPP. 4- Após juntada da avaliação psicóligca em 

testilha, encerrada estará a instrução e, conforme § 3º do art. 403 do CPP, 

oportunamente, abra vista às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias. 5- Superado tal prazo, certifique e à 

conclusão para sentença, momento em que será apreciado eventual 

pedido oral até então não apreciado. 6- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a 

consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179910 Nr: 9056-61.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Ausência injustificada do advogado de defesa, eis que intimado 

regularmente, não sendo crível nomear a DPE para o ato face teor da 

RESOLUÇÃO nº. 79/2015/CSDP.

3- Cumprida a finalidade da missiva, após anotações de praxe, devolva ao 

i. juízo deprecante com as baixas e homenagens de estilo, conforme 

CNGC/MT.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

Advogado(a): __________________________________

Réu(s): ______________________________________

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 056/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que a servidora Elida Juliane Schneider, matrícula 22.305, 

Gestora Judiciária da 1ª Vara Cível desta comarca estará em usufruto de 

10 dias de férias relativo ao exercício de 2017, no período de 30/07 a 

08/08/18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ELIZABETH PEREZ, Técnica Judiciária, matrícula nº 

7.844, lotada na Secretaria da 1ª Vara Cível desta comarca, para exercer 

o cargo de Gestora Judiciária substituta, no período de 30/07 a 08 de 

agosto de 2018, durante a ausência do titular.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208510 Nr: 847-92.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY OLIVEIRA BISPO LUCENA, JELSON 

LUCENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, do CPC. 

Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em julgado com a 

sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. CUSTAS e 

honorários advocatícios conforme acordado. Logo, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224492 Nr: 13774-90.2016.811.0055

 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: DURVAL RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS MILITARES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

75/75-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 

dias, apresentarem quesitos e assistente técnico, bem como para que a 

parte demandada manifeste sobre a proposta dos honorários de fls. 

110/112, sem prejuízo de posterior readequação pelo Juízo. Afinal, se 

sucumbente, será condenada a desembolsar tal valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 6961-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO, ALMINDO PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema “Caged”, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, restou inexitosa a pesquisa em questão.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128162 Nr: 7040-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT

 Vistos. (...) Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fl. 177 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11548 Nr: 1906-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IRIS REGINATTO DE ARRUDA, AFONSO 

REGINATTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 895, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 

dias, indique a existência de semoventes registrados em nome do 

executado, bem como a sua localização.

 Com a resposta do INDEA, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a resposta do ofício, pugnando o que entender 

de direito.

No mais, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória de fl. 897.

Por outro lado, considerando que a parte exequente, devidamente 

intimada, manteve inerte acerca da ausência de oferecimento de caução 

pelo executado, bem como por se tratar de bem de raiz e não se 

vislumbrar qualquer prejuízo a quem quer que seja, MANTENHO o 

executado como fiel depositário do imóvel penhorado.

Por fim, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 894/894-verso, 

mormente no que se refere ao item “III”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 8242-38.2016.811.0055

 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: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

137/138, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 dias, 
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apresentarem quesitos e assistente técnico, bem como para que a parte 

demandada manifeste sobre a proposta dos honorários de fls. 175/177, 

sem prejuízo de posterior readequação pelo Juízo. Afinal, se sucumbente, 

será condenada a desembolsar tal valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 97, se trata de pesquisa que já fora realizada, 

como se vê à fl. 88, de modo que INDEFIRO o aludido pleito.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148662 Nr: 8567-52.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PAULO CRESTANI, DARCI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABILIO IVO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LUIS CADORE 

FOLETTO - OAB:59910/RS, LUCIANA CADORE FOLETTO - OAB:OAB/RS 

66.944

 Posto isso, ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na exordial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte embargante para 

que o cálculo da dívida seja formulado nos seguintes 

padrões(...).Logicamente, após o abatimento de recibos como juros, se 

sobejar valor, deverá ser abatido como capital no respectivo título, na 

forma do artigo 354 do CC. Em havendo crédito para a parte embargante, 

será devolvido atualizado pelos mesmos critérios da dívida, valendo a 

presente sentença como condenação. Nessa ordem de ideias, tanto na 

hipótese de crédito como de compensação total, a execução será extinta. 

Caso contrário, seguirá pelo valor encontrado.DECLARO, assim, extinta 

com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no 

art. 487, inciso I, do CPC.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, que deverão ser rateados igualmente 

entre as partes. Enfim, pelo conteúdo da vertente sentença, não se pode 

imputar conduta ímproba à parte embargada, que apenas defendeu aquilo 

que considerava correto. Logo, INDEFIRO o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Por oportuno, PROMOVA-SE a renumeração dos autos 

a partir da fl. 291.P.I.C.Após o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia 

da sentença e da respectiva certidão de trânsito em julgado para os autos 

da execução. Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos. A certidão de fl. 431-verso informa que a parte executada, 

embora devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestar acerca do auto de reavaliação de fl. 401, exatamente como 

indicado pelo ato judicial de fls. 441/442-verso, de modo que, diante da 

concordância da parte exequente, aliada à inércia da parte executada, o 

auto de reavaliação fora homologado, naquela oportunidade. Em resumo, a 

manifestação da parte executada de fls. 500/501 é absolutamente 

extemporânea, haja vista que a intimação indicada à fl. 431-verso fora 

publicada em 08/09/2016, no DJE n. 9853. Ou seja: a manifestação do 

demandado extrapolou, em muito, o prazo de 15 dias para se manifestar 

sobre a avaliação. Dentro desse contexto, não há como analisar a 

irresignação da parte, pois a oportunidade de se insurgir contra o auto de 

reavaliação está fulminada pela preclusão temporal, a teor do artigo 223 

do CPC. Nesse sentido: (...) Veja-se que a concatenação de atos 

processuais, que acabam por formar o processo, visa sempre o caminhar 

para frente. Uma vez decorrido o prazo para se manifestar, não há mais 

como reavivar o assunto nos autos. No vertente caso, trata-se de direito 

absolutamente disponível, sendo certo que a inércia anterior da parte fez 

com que se presumisse a aceitação daquela avaliação. Depois, a petição 

de fls. 500/501 passou ao largo qualquer justificativa plausível acerca do 

motivo pelo qual deixou de se manifestar no prazo assinalado. Posto isso, 

INDEFIRO em questão. AGUARDE-SE a hasta já designada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13713 Nr: 2622-07.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, ILVO VENDRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 607, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 

dias, indique a existência de semoventes registrados em nome do 

executado, bem como a sua localização.

 Com a resposta do INDEA, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a resposta do ofício, oportunidade em que 

deverá, ainda, manifestar nos termos do item “V” de fl. 606.

Por fim, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória apontada à fl. 601.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 1031-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457/MT, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 
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Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276441 Nr: 6061-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI ME, 

DANIELA SCHLEMMER RAMBO, EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu 

digno advogado ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a 

partir do que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, na forma do 

artigo 854, § 3º, do CPC. Não apresentada manifestação da parte 

executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á 

a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC. Assim sendo, em havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 

10 do CPC. Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, 

seja para determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos. No mais, considerando que o bloqueio 

fora apenas parcialmente frutífero, fora procedida pesquisa, como 

requerido, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir 

juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na 

forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. No ponto, o 

registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia sobre os 

veículos placas HRO-6884, QBP-7892, NTZ-3064, NUE-1987 e KAH-3551. 

Afinal, por tal garantia, os veículos em questão não pertencem à parte 

executada. Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre os documentos em questão, pugnando o que entender 

de direito para o andamento da vertente demanda. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, mormente 

para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que não consta 

requerimento expresso na petição de fls. 188/189. No mais, a execução é 

promovida no interesse do credor, de modo que cabe a este indicar os 

bens que pretende ver penhorado ou, ainda, as diligências necessárias 

para tanto.

Sem prejuízo da determinação anterior, PROMOVAM-SE as retificações 

necessárias na autuação e distribuição, como requerido à fl. 189, quanto à 

denominação social da cooperativa exequente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285830 Nr: 13704-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Vinicius Santos Erto, LUCILEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a liminar para que a parte demandada forneça 

transporte em UTI móvel, com equipe médica até o Pronto Socorro de 

Cuiabá/MT, bem como de um acompanhante, para que seja realizada 

avaliação por cirurgião geral já regulada, sendo certo que, em caso de 

demora no transporte, acarretando na perda da vaga já regulada, que seja 

fornecido também a vaga em leito de UTI com equipe de cirurgia geral, bem 

como demais tratamentos necessários à patologia apresentada.Dessa 

feita, caso não realizado no prazo assinalado, deixo, desde já, consignado 

que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar à paciente a 

aquisição do medicamento de que necessita na rede privada.Não obstante 

o cumprimento da determinação anterior, é palpável que o cumprimento da 

carta precatória na Comarca de Cuiabá/MT demandará considerável 

tempo, tempo esse de que não dispõe o paciente. Portanto, considerando 

o direito maior à vida, a presente contenda carece de uma solução eficaz, 

valendo-se dos meios de comunicação disponíveis. Com efeito, a 

Secretaria de Vara deverá, via telefone, contatar o médico regulador 

responsável pelo cumprimento da ordem judicial, comunicando-o da 

vertente decisão, mormente sobre o bloqueio que se fará caso 

transcorrido “in albis” o prazo. Nesse contato, também deverá ser 

disponibilizada ao aludido médico cópia desta decisão e dos documentos 

que acompanham a exordial, de tudo certificado. COMUNIQUE-SE, ainda, o 

gerente do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra/MT, tudo no 

objetivo de que a vertente ordem judicial seja cumprida da forma mais 

célere possível.No ponto, em caso de descumprimento da decisão, 

EXTRAIA-SE cópia do vertente feito, encaminhando ao Ministério Público 

para as providências criminais necessárias.De outra banda, CITE-SE na 

forma requerida.Pelo adiantado da hora e a urgência do caso, SERVE A 

PRESENTE COMO MANDADO (02h30min). DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à DPE.ÀS PROVIDÊNCIAS, 

valendo-se dos meios de comunicação à disposição, em razão da 

urgência revelada.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190671 Nr: 7148-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGPDO, KBBDO, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO PECHIM DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar Fabio Pechim de Oliveira, já qualificado 

nos autos, a pagar o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), a título de alimentos em favor de Kaique Gabriel 

Pechim de Oliveira e Karoline Bianca Bomfim de Oliveira, incidindo o 13º 

salário e 30% dos valores percebidos na condição de férias e eventuais 

verbas rescisórias, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de 

cada mês, a ser depositada em conta bancária de titularidade da genitora 

da parte requerente, indicada à fl. 13.Custas pela parte requerida, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Intime-se o requerido da presente sentença por 

edital. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244652 Nr: 12495-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS, FBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIO ROBERTO SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, 

para condenar Célio Roberto Silva, já qualificado nos autos, a pagar a 

quantia de 21,34% (vinte e um, trinta e quatro por cento) do salário mínimo 

vigente, valor atualmente equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) a título 

de alimentos em favor de Davi Bezerra Silva, bem como 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinária.A pensão alimentícia deverá ser 

paga até dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositada em conta bancária 

de titularidade da genitora da requerente.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela 

parte requerente, contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 2609-85.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFFONSO PENNA BEZERRA LIMA 

JUNIOR, Cpf: 30795362900, Rg: 4821357, Filiação: Affonso Pena Bezerra 

Lima e Maria Dinair Nascimento Lima, data de nascimento: 15/03/1958, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, medico. 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: Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC.Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143124 Nr: 2610-70.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFFONSO PENNA BEZERRA LIMA 

JUNIOR, Cpf: 30795362900, Rg: 4821357, Filiação: Affonso Pena Bezerra 

Lima e Maria Dinair Nascimento Lima, data de nascimento: 15/03/1958, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, medico. 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: Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC.Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173230 Nr: 14879-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MGFDRT, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO DE REZENDE TOSTES NETO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar João de Rezende Tostes Neto, já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 286,20 (duzentos 

oitenta e seis reais e vinte centavos) a título de alimentos em favor de 

Murilo Gomes Figueiredo de Rezende Tostes, bem como 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser 

paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositada em conta bancária 

de titularidade da genitora da parte requerente, Banco do Brasil, agência 

3644-7, conta 32.004-8.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Intime-se o requerido por meio de 

edital.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139385 Nr: 9860-91.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFFONSO PENNA BEZERRA LIMA 

JUNIOR, Cpf: 30795362900, Rg: 4821357, Filiação: Affonso Pena Bezerra 

Lima e Maria Dinair Nascimento Lima, data de nascimento: 15/03/1958, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, medico. 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: Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC.Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139384 Nr: 9859-09.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFFONSO PENNA BEZERRA LIMA 

JUNIOR, Cpf: 30795362900, Rg: 4821357, Filiação: Affonso Pena Bezerra 

Lima e Maria Dinair Nascimento Lima, data de nascimento: 15/03/1958, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, medico. 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: Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC.Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229464 Nr: 18013-40.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, LANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIELE NUNES FERREIRA, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido LARISSA APARECIDA NUNES 

FERREIRA, 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: ARISTOTELES JOSÉ FERREIRA JUNIOR, por sua 

advogada que esta subscreve, vem mui respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA em face de: ADRIELE 

NUNES FERREIRA; LARISSA APARECIDA NUNES FERREIRA. 1- DA 

SÍNTESE DOS FATOS O Requerente nos autos 346/94, realizado no 

Juizado Especial Cível e Criminal do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande - 

MT, fizera acordo, se responsabilizando em contribuir para o sustento de 

suas filhas, ora requeridas, com o valor mensal de 30% (trinta por cento) 

de sua remuneração mensal de acordo com sentença homologatória. (...). 

Necessário anotar-se, que até a presente data, o Requerente encontra-se 

em dia no que pertine ao cumprimento de sua obrigação alimentícia, 

mediante o pagamento pontual da pensão devida, a qual é descontada em 

sua folha de benefício. (...). Necessário destacar, que o valor da pensão 

das filhas é depositado até hoje na conta da genitora das Requeridas, que 
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deveria servir para custear os alimentos das filhas, as quais hoje são 

maiores de idade e se encontram casadas. (...). Desta feita, as 

Requeridas não fazem jus ao recebimento da pensão alimentícia, não 

devendo ser mantidas na condição de credoras de alimentos de seu 

genitor. (...). 2- DO DIREITO A previsão legal para o pedido de exoneração 

dos alimentos, está disposto nos arts. 1694 e 1699 do Código Civil. (...). 

Desta feita, conforme se pode facilmente perceber, o Requerente faz jus à 

exoneração da obrigação alimentar, dada a modificação do binômio 

necessidade-possibilidade. 3- DO PEDIDO DE PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA 

O art. 311, inciso IV do CPC/15 trouxe o instituto da Tutela de Evidência, ou 

seja, a chance ao autor da ação de buscar a antecipação do mérito desde 

que preenchidos um dos requisitos no referido artigo. (...). 4- DOS 

PEDIDOS Com base no todo exposto, requer a Vossa Excelência se digne 

em receber a presente ação e determinar: a) Seja deferida a tutela 

provisória de evidência, determinando a expedidção de ofício à Marfrig 

Global Foods S/A, para suspender o desconto da pensão alimentícia na 

folha de pagamento do Requerente, sob pena de multa diária a ser 

arbitrado pelo D. Juízo; b) Seja citada as Requeridas, para que ambas, 

querendo, contestar a presente ação. sob pena de serem reputados como 

verdadeiros os atos ora alegados, consoante determinação do art. 344 do 

novo código de Processo Civil. c) A procedência in totum do pedido, sendo 

o autor exonerado de sua obrigação de prestar alimentos as Requeridas; 

d) A condenação das Requeridas ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Requer também, seja concedido os benefícios da Justiça 

Gratuta, por ser juridicamente pobre na acepção jurídica do termo, de 

acordo com o art. 4º da Lei n. 1060/50. Pretende provar o alegado 

mediante prova documental, testemunhal, depoimento pessoal do 

Requerido, sob pena de confissão, e demais meios de prova em Direito 

admitidas, nos termos do art. 369 do Novo Código de Processo Civil. Dá-se 

a causa o valor de R$ 7.314,48 (Sete mil e trezentos e quatorze reais e 

quarenta e oito centavos). Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento. 

Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2016. ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB/MT 12.602.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a necessidade de esgotar todos 

os meios de localização da parte requerida, este juízo realizou buscas de 

endereço da parte requerida nos sistemas SIEL e INFOJUD, contudo, 

restando infrutíferas, deste modo, determino a citação por edital.Posto isto, 

cite-se a parte requerida por edital e, não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da 

Defensoria Pública.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186356 Nr: 3777-20.2015.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVP, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO PAES DE SOUZA, Filiação: 

Maria de Lurdes de Souza e Ricardo Paes, 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: GENISLAYNE VIEIRA PAES, menor impúbere, neste ato 

devidamente representada por sua genitora, ROSANA MORAIS VIEIRA 

PAES, por sua procuradora ao final assinada, vem mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 229 da 

Constituição Federal c/ artigo 1.634, do Código Civil, propor Ação de: 

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS C/C VISITAS 

Em desfavor de GENIVALDO PAES DE SOUZA, pelos fatos e fundamentos 

a seguir expostos: I - SINOPSE DOS FATOS A Requerente GENISLAYNE 

VIEIRA PAES é filha biológica do Requerido, nascida em 15/03/2014. A 

menor é fruto do relacionamento mantido entre a genitora da Requerente e 

o Requerido. A Genitora da Requerente ainda é casada com o Requerido, 

contudo estão separados de fato há dois meses, e nesse período o 

Requerido não está prestando nenhuma assistência à Requerente. Devido 

a tal separação de fato, e vendo a impossibilidade de reatar com o genitor, 

a Genitora da Requerente pretende regulamentar a guarda da menor 

visando garantir o bem estar da mesma, bem como garantir o direito da 

percepção de alimentos e visitas. (...). II - DA GUARDA, ALIMENTOS E 

DIREITO DE VISITAS Pugna a Requerente para que a guarda provisória e 

definitiva seja sob a égide materna, tendo em vista que como já 

mencionado a menor depende de sua mãe, pois ainda é um bebê e precisa 

de sua genitora para sobrevivência, bem como encontra-se na fase de 

amamentação.Resta ao genitor a incumbência de prestar-lhe alimentos no 

patamar de 01 salário mínimo, perfazendo atualmente R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais) a serem pagos até o dia 10 de cada 

mês, em conta poupança da genitora da menor, ou caso seja diverso 

Vosso entendimento, no patamar de 30% (trinta por cento) de seu 

rendimento, a ser descontado em folha de pagamento. Quanto as visitas, 

devemos mencionar que o Requerido é pessoa agressiva, tendo já por 

diversas vezes agredido fisicamente a genitora da Requerente, contudo, 

esta nunca inha tido coragem de denunciá-lo. Vale ressaltar ainda que na 

última agressão, a genitora da Requerente se dirigiu ao CISC e denunciou 

o Requerido elaborando um Boletim de Ocorrência. Levando em 

consideração esse tipo de comportamento do Requerido, desde já requer 

que Vossa Excelência estabeleça visitas assistidas em finais de semana 

alternados, e considerando que a menor ainda é um bebê, deve o 

Requerido ir até a residência da genitora para visitar a filha (...). III - DO 

DIREITO A Constituição Federal garante a convivência familiar, como direito 

fundamental de toda criança e adolescente, de modo que o direito/dever 

oriundo do poder familiar está estampado no artigo 229, da CF/88. (...). IV - 

DO PEDIDO Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) A 

concessão, de plano, dos Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que 

não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie (...); b) A citação do 

Requerido, podendo ser encontrado mais facilmente no seu endereço 

profissional, para responder aos termos da ação, sob pena de revelia e 

confissão ficta quanto à matéria fática; c) "Initio Litis", o deferimento da 

guarda provisória da menor GENISLAYNE VIEIRA PAES, à sua genitora 

ROSANA MORAIS VIEIRA PAES, nos termos do art. 33, § 1º, da L. n. 

8069/90, e o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pelo 

requerido, no patamar de 01 salário mínimo vigente, ou 30% dos 

rendimentos do Requerido, a serem depositados até o dia 10 de cada mês 

em conta em nome da genitora, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 

2086, Op. 013, CONTA 000041974-1; d) A intimação do douto 

representante do Ministério Público, para que acompanhe o feito; e) 

Realização de estudo psicossocial; f) O benefício do art. 172, § 2º, do 

CPC; g) Ao final, seja julgado PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder: i) 

a GUARDA definitiva da menor GENISLAYNE VIEIRA PAES, a genitora 

ROSANA MORAIS VIEIRA PAES, por reunir melhores consições para a 

criação e assistÊncia a sua filha, nos termos do artigo 227 e 229, da 

CF/88; ii) a determinação de pagamento de alimentos pelo requerido no 

patamar de 01 salário mínimo, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, e 

conta poupança da genitora da menor, ou caso seja diverso o Vosso 

entendimento, no patamar de 30% (trinta por cento) de seu rendimento, a 

ser descontado em folha de pagamento (...); iii) e regulamentação de 

visitas em finais de semana alternados, sem a possibilidade do Requerido 

levar a menor da residência da genitora, levando em consideração a idade 

da Requerente bem como a medida protetiva concedida em favor a 

genitora da Requerente. h) A produção de todos os meios de prova em 

direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas a serem arroladas 

posteriormente; Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para 

fins meramente fiscais. Nestes termos, Pede deferimento. Tangará da 

Serra, 02 de março de 2015. ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB/MT 

16.663.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a necessidade de esgotar todos 
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os meios de localização da parte requerida, este juízo realizou buscas de 

endereço do requerido nos sistemas SIEL e INFOJUD, contudo, restando 

infrutíferas, deste modo, determino a citação por edital.Posto isto, cite-se o 

requerido por edital e, não havendo manifestação nos autos, no prazo 

legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da Defensoria 

Pública.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179588 Nr: 21650-67.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSF, FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO FERNANDES, Cpf: 

53464265668, Rg: M-5070446, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 9.530,97 

(nove mil e quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta 

poupança n. 39.039-9, variação 51, Agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, 

em nome de Fabiana Soares dos Santos, CPF n. 011.937.341-69.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE o devedor, através de edital, para, 

em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de 

R$ 9.530,97 (nove mil quinhentos e trinta reais noventa e sete centavos), 

com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181422 Nr: 23507-51.2014.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IHG, MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG, MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANE GONÇALVES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) 

ac ima qual i f i cadas  para  comparecer (em)  à  aud iênc ia 

designadaPrestar(em) Depoimento Pessoal. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que se realizará no dia 

19/09/2018, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19/09/2018, às 

16h00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

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

intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Sem prejuízo da designação de audiência acima, 

intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga Valéria 

Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, 

para que procedam com a realização de estudo psicossocial atualizado na 

residência da parte autora, a fim de verficar a situação da criança 

Yasmym Murpf, emitindo parecer acerca da concessão da guarda 

definitiva, devendo juntar aos autos relatório antes da realização da 

audiência.Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 26 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143399 Nr: 2928-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB, AFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

Sem prejuízo de posterior análise do petitório retro, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/09/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242514 Nr: 10863-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZANELATO MELATO, AMELIA CABRAL DA 

SILVA MELATO, ODAIR ZANELATO MELATO, APARECIDO ZANELATO 

MELATO, HILDA ZANELATO MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, DEFIRO o prazo de 90 (noventa) dias, 

para a juntada dos documentos descritos à fl. 63.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 224 de 719



Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222425 Nr: 12019-31.2016.811.0055

 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: IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida da certidão de óbito (fl. 24), constato as informações de 

que o de cujus era casado, sendo que na oportunidade foi apresentada 

certidão de casamento e ainda que o óbito foi declarado por João Adelson 

Rodrigues Barbosa.

Dessa forma, intime-se a procuradora da parte autora, para que esclareça 

a este juízo, no prazo de 15 (quinze), as informações acima mencionadas, 

bem como, informações quanto aos ascendentes do de cujus.

Deve ainda a procuradora da parte autora, diligenciar com o informante do 

óbito a localização dos herdeiros indicados às fls. 44/45.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262164 Nr: 26387-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDSM, PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Vadeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da SRA. PATRICIA MARCHINE, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Maria Izabel da Silva Marchine, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. PATRICIA 

MARCHINE, portanto, privada de, sem a curadora ora indicada, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227931 Nr: 16633-79.2016.811.0055

 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: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ALAN FABIO DE OLIVEIRA, 

HOSFFMAM APARECIDO DE OLIVEIRA, CRISTIANO CLEBER DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI CESAR DE OLIVEIRA, SUELY CRISTINA SOARES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca do ofício de fl. 115.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267558 Nr: 30329-51.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA TRAGE PAGNUSSATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, constato que na decisão de fls. 34/35 restou 

determinada a juntada de comprovante de rendimento dos genitores (pai e 

mãe) da menor para análise do pedido de justiça gratuita, uma vez que a 

representante legal da requerente possui a profissão de agrônoma, e que 

inexiste nos autos indicação a qualificação do pai da criança.

Desse modo, considerando que até o presente momento a parte autora 

não aportou aos autos os documentos acima mencionados, entendo 

necessário converter em diligência o presente julgamento, nos termos do 

artigo 370 do CPC.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aportem aos autos comprovante de 

rendimento e as três últimas declarações de imposto de renda em nome 

dos genitores da menor (pai e mãe), levando em consideração que a 

inércia será interpretada em seu desfavor.

Após, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209608 Nr: 1789-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Vistos.
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Defiro o pedido de fls. 143/145, para tanto, proceda a Sra. Gestora 

Judiciária com o necessário para o levantamento do valor bloqueado em 

favor da parte exequente.

Em seguida, intime-se a parte exequente através de seus procuradores, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção por cumprimento da obrigação 

alimentar.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 924-87.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Vistos.

Considerando que o recurso de apelação foi acostado às fls. 3.698/3.710, 

INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253646 Nr: 19720-09.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos.

 Considerando que a parte autora ratificou o acordo formulado entre as 

partes na audiência à fl. 175, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 

172/173.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259077 Nr: 24089-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico às fls. 46/46-v, que as partes compuseram 

amigavelmente, por meio de seus procuradores, com relação ao polo 

passivo da presente demanda, bem como quanto aos alimentos e o prazo 

recursal, pugnando assim, pela homologação do referido acordo.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela homologação do 

acordo (fl. 47).

Deste modo, e em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 

46/46-v, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a retificação da capa dos autos, 

fazendo constar a Sra. Dilce Conceição da Silva como representante legal 

das filhas Nathalia da Silva Motta e Isabelle da Silva Motta.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235484 Nr: 1803-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.Após, 

arquive-se com as baixas necessárias e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282781 Nr: 11296-41.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETS, ROA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, têm 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua à causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249213 Nr: 15990-87.2017.811.0055

 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: MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Vistos.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o procurador da parte autora 

juntar aos autos certidão de óbito do filho desta, Anderson Santos 

Lourenço.

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente, redesigno a 

presente audiência para a data de 10/10/2018, às 13h30min.

Determino seja realizado busca no sistema RENAJUD, em nome das 

partes, bem como para que seja realizada avaliação judicial da residência 

descrita às fls. 11/12.

Oficie-se o Município de Tangará da Serra, requisitando informações 

acerca da propriedade do imóvel descrito às fls. 11/12.

Quanto ao pedido formulado pela parte requerida, para repasse dos 

alugueres, este será analisado na audiência acima designada, posterior à 

avaliação judicial.

Intimem-se as partes, e seus procuradores, procedendo com a requisição 

do requerido ao Diretor do CDP.

 Saem os presentes intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261775 Nr: 26168-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, WILLIAM LOPES DA SILVA - OAB:157942

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1o do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

meu substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164118 Nr: 1755-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA FERREIRA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282438 Nr: 10975-06.2018.811.0055

 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: VSDSA, RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Vanessa Suelen da Silva Américo e 

Ricardo Américo, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca 

da partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: VANESSA 

SUELEN DA SILVA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 3º ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259474 Nr: 24390-90.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI 

- OAB:22908

 Vistos.

Defiro à procuradora da parte requerente a juntada de substabelecimento 

na presente audiência.

 Intime-se a procuradora da requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aportar aos autos comprovante de justificativa da ausência da requerida 

na presente audiência.

Considerando a justificativa apresentada pela requerida, redesigno a 

presente audiência para a data de 10/10/2018, às 14h30min.

Saem os presentes intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 236483 Nr: 3253-52.2017.811.0055

 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: APDS, EPDS, AMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:20491/O
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 Vistos.

Analisando o petitório aportado às fls. 62/90, verifico que o cumprimento 

de alimentos provisórios deve tramitar em autos apartados, conforme 

dispõe o art. 531, § 1º, do CPC.

Por outro lado, constato que embora o requerido tenha sido devidamente 

citado, este apresentou contestação fora do prazo devido, deste modo a 

decretação da revelia é medida imperativa.

Entretanto no caso dos não tem aplicação na espécie o disposto no artigo 

344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso:

a) Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento da peça 

processual juntamente com os seus documentos de fls. 62/90, 

encaminhando ao Distribuidor.

b) Decreto a revelia da parte requerida, Sr. Valdeci Alves Pereira, nos 

termos do art. 344 c/c 345, inc. II, ambos do Código do Código de Processo 

Civil.

c) Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10/10/2018, às 15h00mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272024 Nr: 2710-15.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do autor na audiência 

de fl. 29, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281821 Nr: 10519-56.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Inicialmente constato que a parte autora não tem interesse na composição 

amigável, todavia, atenta ao que dispõe o art. 334, § 4º, inc. I do CPC 

necessária se faz a oitiva da parte requerida.

 INTIME-SE a parte requerida para manifestar interesse na composição 

amigável, nos termos do art. 334, § 4º, inc. I do CPC.

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275036 Nr: 4982-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

 I- DECRETO a interdição do Sr. José Assunção Sobrinho qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Maria Aparecida de Assunção, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. José 

Assunção Sobrinho, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.
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Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158805 Nr: 7395-41.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABG, MARIA DE JESUS ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE CALDAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DE CALDAS GOMES, Cpf: 

00722998198, Rg: 1589364-2, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para que possa tomar 

conhecimento, bem como manifestar-se acerca da Penhora realizada à 

título de pensão alimentícia, junto ao FGTS/PIS, no valor de R$ 857,81 

(oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), no prazo de 

15 (quinze) dias, tudo de conformidade com o r. despacho abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, depreende-se 

dos autos, que a parte executada foi devidamente citada da execução (fl. 

43), contudo, até a presente data não efetuou o pagamento do débito 

alimentar, desta forma a exequente requer que seja efetuada a penhora 

sobre importância, eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do executado, por meio do sistema on line – BacenJud, até o 

limite do crédito objeto da presente ação bem como seja realizada buscas 

junto ao sistema RENAJUD para averiguar existência de veículos em nome 

do executado e, em caso positivo pela realização da penhora.Vejo que os 

requerimentos formulados pela exequente (fls. 52/53)merecem 

deferimento no caso concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em 

direção ao pagamento.Assim diante das considerações alhures 

mencionadas, aliadas ao contexto processual previsto artigo 835 do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução, bem como em face do convênio 

de cooperação Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a 

utilização do sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da 

obrigação, por meio da constrição dos valores encontrados nas contas 

bancárias em nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a 

medida requerida tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade 

processual, é viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias do devedor, mormente em face 

da ausência de qualquer indício direcionado à composição da dívida, posto 

isso o deferimento da penhora online é medida que se impõe.Outrossim, 

este é o mesmo entendimento acerca da busca e restrição junto ao 

Sistema RENAJUD, como forma para que a parte devedora venha a 

adimplir o seu débito alimentar. Desse modo, deferidos os pedidos 

formulados, no que tange a penhora on line e a busca no Sistema 

RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem judicial de 

bloqueio de valores e restrições de veículos, estas restaram parcialmente 

frutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e de restrições de 

veículos. No mais, tendo em vista que também foi pleiteado a penhora de 

valor depositado na Caixa Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO 

o respectivo pedido. Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de 

Justiça:“(...) 1 – Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de 

conta vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É 

que, em casos tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 

8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. A orientação 

jurisprudencial das Turmas de Direito Privado desta Corte é na verdade de 

se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do 

pagamento da obrigação alimentar, segundo as peculiaridades do caso 

concreto (...)” (STJ, REsp nº 1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 

Des. Convocado TJRS, DJ: 15.09.2009)Posto isso:I – OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o 

bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte executada a 

título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua transferência para a 

conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, 

intime-se a parte executada da penhora, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação.b) Caso a parte executada não apresente 

irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se 

alvará para o levantamento do valor em favor da parte exequente.II - 

OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e do 

SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.III – EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.IV – Com a informação da busca 

de valores referente à FGTS, abro vista à Defensoria Pública para 

manifestação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 17 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251201 Nr: 17705-67.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Noeli Boita Alves Batista e Silvênio Alves Batista, 

razão pela qual DECLARO cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Noeli Boita.Oficie-se o Cartório de Registro Civil e Notas 

do Distrito de São Carlos, Comarca de Águas do Chapecó/SC, para as 

averbações necessárias.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Ciência à Defensoria Pública.Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263242 Nr: 27180-47.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Enilde Ferreira Alves 

Cesário em face de Ailton Cesário, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Alega em síntese, que se casou com o requerido no dia 10/10/1996, pelo 

regime de comunhão parcial de bens, na Comarca de Tangará da 

Serra/MT.

Ocorre que a convivência do casal tornou-se insuportável, estando assim, 

separados de fato há aproximadamente um ano.

Afirma que na constância da união o casal não teve filhos e tampouco 

adquiriram bens, não havendo o que partilhar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 229 de 719



Deste modo, requer a decretação do divórcio do casal, com a 

consequente averbação da decisão no Cartório de Registro, optando por 

voltar a usar o nome de solteira, qual seja Enilde Ferreira Alves.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/21.

A inicial foi recebida à fl. 22, encaminhando os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - CEJUSC.

A tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera, ante a 

ausência do requerido (fl. 28)

Devidamente citada à fl. 26, a parte requerida deixou transcorrer o lapso 

temporal sem qualquer manifestação (fl. 29).

Petitório da parte autora pugnando pelo julgamento antecipado da lide e a 

procedência do pedido inicial à fl. 30.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Enilde Ferreira Alves 

Cesário em face de Ailton Cesário, objetivando a decretação do divórcio.

In Casu, verifico que não há necessidade de dilação probatória, pois o 

cerne da questão é unicamente de direito e os documentos trazidos aos 

autos dão suporte a um seguro desate do litígio.

Da Revelia

Compulsando os autos, vejo que embora o requerido tenha sido 

devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer 

contestação, deste modo, decreto sua revelia.

Outrossim, tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Por outro lado, como o litígio em comento versa sobre direitos 

indisponíveis e conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de 

Processo Civil, os efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se 

presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Assim, levando-se em consideração que tal presunção é relativa, concluo 

pela análise dos autos.

 Do Divórcio

O pedido de divórcio em questão tem seu fundamento jurídico previsto no 

artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 226 (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

A emenda constitucional de nº 66/2010, prevê que não é necessário se 

comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para que 

haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Desta forma, a decretação do divórcio é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Enilde Ferreira Alves Cesário e Ailton Cesário, 

razão pela qual DECLARO cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Enilde Ferreira 

Alves.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de São Jorge/MT, 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para as averbações necessárias.

Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Ciência à Defensoria Pública.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65374 Nr: 6876-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, OFICIE-SE o INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, para que informe a este juízo se houve o depósito dos 

valores bloqueados em conta vinculada ao feito em epígrafe, conforme 

determinação de fls. 350, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

descumprimento de ordem judicial.

Com a informação, intime-se a parte exequente, para manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262379 Nr: 26501-47.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ESPIRITO SANTOS DA GUIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Marina Espirito Santo da Guia Rodrigues e Rubem 

Rodrigues, razão pela qual, DECLARO cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: Marina Espirito Santo da Guia.Oficie-se 

o Cartório de Registro Civil e Notas de São Jorge, Comarca de Tangará da 

Serra – MT, para as averbações necessárias.Custas pela parte 

requerida.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174961 Nr: 16906-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LUCIANA DUARTE FELISBERTO, CAIO 

FERNANDO FERNANDES FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILINA DOS SANTOS DA SILVA, LUCIA 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

Em análise detida da presente ação e dos autos em apenso (cód. 158941), 

constato que este feito restou distribuído na data de 29/08/2014.

Ocorre que na data de 21/10/2015 nos autos de execução de alimentos 

proposto em face do genitor (cód. 158941), vejo que este compareceu em 

audiência, entabulando acordo com a genitora das crianças acerca da 

pensão alimentícia e do débito alimentar.

Desta forma, considerando que a ação de alimentos em face de parentes 

é medida excepcional, forçoso concluir que não remanesce o interesse 

processual.

 Assim, a extinção a extinção por falta de interesse processual 

superveniente é medida que se impõe.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 
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rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial constatando-se a 

falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos VI e 

IX, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238839 Nr: 6266-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:19319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente o que infere do pedido inicial é que o fato em que se 

fundamenta o direito da parte requerente é a maioridade da parte 

requerida, que restou suficientemente comprovada nos autos, bem como a 

constituição de família pela requerida.

Deve-se ressaltar que com a maioridade se extingue o poder familiar (CC, 

1635,III) e, com ele, a obrigação de sustento (CF, 229 c/c, 1634, I), ainda 

que persista íntegro o vínculo parental que pode ensejar os alimentos a 

que alude o art. 1694, do CC, a pretensão do requerente deve ser 

deferida, á míngua de qualquer indicativo de que a situação de 

necessidade alimentar persiste na atualidade.

Com efeito, remanescendo apenas o dever alimentar fundado no 

parentesco (CC, 1.694), seria de rigor que fosse cumpridamente 

comprovada a situação de necessidade alimentar da parte requerida. Se 

assim não se fez, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADA MAIOR 

DE IDADE. PROCEDÊNCIA. Caso em que a alimentada/apelante, além de 

maior de idade, já está inserida no mercado de trabalho. Por outro lado, o 

apelado/alimentante recebe modesto rendimento, além de ter outros dois 

filhos mais novos para sustentar. Portanto, correta a sentença que 

exonerou a obrigação alimentar. NEGARAM PROVIMENTO. (TJ/RS - AC: 

70064473671, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

29/10/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/11/2015) (destaque nosso)

Dispositivo

Posto isso, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, exonerando a parte autora do pagamento de 

alimentos a requerida, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita.

Intime-se a parte requerente da presente sentença.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251193 Nr: 17689-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEN, ANDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, Marcio Manoel Rodrigues da Silva - OAB:32466

 Posto isso, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, 

em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171349 Nr: 12846-13.2014.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos com 

Pedido de Liminar proposta por José da Silva Costa em face de Quercia da 

Cruz, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que o procurador da parte requerente 

informa que tentou localizar o requerente, no entanto, todas as tentativas 

restaram infrutíferas, sendo que perdeu o contato com o requerente sem 

este ao menos procurar por seu advogado no tramite processual, desta 

forma requer o arquivamento do feito (fl. 55).

Instado à manifestar-se, o Ministério Público se manifesta favorável ao 

pedido de extinção do feito (fl. 56).

Assim, considerando que a parte requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227482 Nr: 16246-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA APARECIDA DA SILVA, EDSM, BARBARA 

EUGENIO MUNHÃO, EDER EUGENIO MUNHÃO JUNIOR, CAMILA GOMES 

MUNHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDER EUGENIO MUNHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Eliane Munhão - OAB:3258, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível cumprir integralmente a r. decisão de fl. 99, 

item 3, tendo em vista a ausência nos autos do endereço completo de 

todos os credores. Isto posto, INTIMO os advogados da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem o endereço completo dos 

credores relacionados nas primeiras declarações de fls. 27/33 para fins 

de dar cumprimento integral à r. decisão supra mencionada.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127555 Nr: 6473-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CP, YPR, APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8858

 Compulsando os autos verifica-se que, apesar de devidamente intimada à 

fl. 249, DJE 10049, de 29/06/2017, a parte executada deixou transcorrer in 

albis o prazo sem acostar aos autos comprovante de pagamento do saldo 

remanescente. Sendo assim, em cumprimento à r. decisão de fl. 248, 

INTIMO a parte exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

formular os pedidos pertinentes.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175015 Nr: 16960-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDBL, FSBDL, FSBDL, ASDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação à intimação do advogado da parte autora para 

comparecer neste cartório e efetuar a retirada do Forma de Partilha já 

expedido.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221121 Nr: 11005-12.2016.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Impulsionando os autos, intimo o advogado da Parte Autora para que 

traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado da 

avó paterna, Sra. Maria do Rosário Gonçalves Quintão, para cumprimento 

da r. decisão de fls. 553/557.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232305 Nr: 21340-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atenção à determinação de fl. 178-v, item III, CERTIFICO que tentei 

a c e s s a r  o  a n d a m e n t o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

1003935-58.2017.8.11.0000 via Pje, contudo não obtive sucesso. Assim, 

em contato via telefone com a Servidora da 3ª Câmara Cível de Direito 

Privado do TJMT, Sra. Francinete (matrícula 5780), em que a mesma 

informou que não existe mais a 5ª Câmara Cível e os processos que eram 

dessa Câmara foram encaminhados para a 3ª Câmara Cível de Direito 

Privado, solicitei à mesma que fizesse a consulta ao referido recurso. Nas 

primeiras tentativas a mesma também não logrou êxito na consulta. Por fim, 

depois de diversas tentativas a mesma informou que localizou o Recurso e 

que o número permanece o mesmo, contudo, por ser segredo de Justiça 

não é possível o acesso via pesquisa PJE. Questionada se a secretaria da 

referida Câmara encaminharia informações se esta secretaria 

encaminhasse ofício via malote digital, a citada servidora afirmou que 

assim que receberem o ofício encaminharão a resposta. Desta forma, 

expeço o referido ofício para prosseguir no cumprimento da r. decisão.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189097 Nr: 5943-25.2015.811.0055

 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: VPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20696/O

 Intimo a Parte Autora, na pessoa das patronas habilitadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar quanto à certidão negativa de fl. 119.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246662 Nr: 14126-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRX, RRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 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:

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora, na pessoa de seus patronos, 

para que no prazo legal informe nos autos o endereço atualizado do 

Requerido, uma vez que não foi possível proceder à expedição da Carta 

Precatória para Citação/Intimação do mesmo quanto à audiência de 

conciliação designada para o dia 10.11.2017 às 16h ante o teor da 

certidão de fl. 40.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264349 Nr: 27947-85.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Valdeni Nunes da Silva e Ilza Barreto Sena 

Nunes, razão pela qual DECLARO cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil e Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para as 

averbações necessárias.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Ciência à Defensoria Pública.Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 226281 Nr: 15274-94.2016.811.0055

 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: AC, NCLQ, HCLQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LOPES QUEIROZ, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÂO, INSTRUÇÂO e JULGAMENTO designada, dia 27/09/2018 às 

16:00 horas, na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, no Edifício 

Fórum desta cidade, endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 27/09/2018, às 16h00min.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem a audiência acima designada, 

consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, 

ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos 

contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Consigno 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Advertência: O não comparecimento ou havendo a recusa à depor, ficará 

sujeito à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ele alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo apresentar 

rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze dias).

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, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 01 de agosto de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 27165.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a carta precatória expedida com a 

finalidade de realizar a penhora no rosto dos autos do processo nº 

172760, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, foi 

devidamente cumprida.

Isto posto, determino que a Sra. Gestora verifique se já foi realizada a 

vinculação da quantia penhora aos presentes autos, sendo que, caso 

ainda não tenha ocorrido, deverá oficiar o juízo deprecado para 

providenciar a transferência da quantia penhorada para estes autos.

 Ademais, considerando que a parte Executada não se opôs quanto à 

penhora realizada (fls. 340), desde já, defiro o pedido de levantamento da 

quantia penhorada, quando realizada a vinculação dos valores aos autos, 

mediante expedição de alvará em favor da parte credora, a ser depositado 

na conta indicada às fls. 342.

Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a 

que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109346 Nr: 7971-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 109346.

Natureza: Execução.

Exequente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Executado: Erziel Belinello dos Santos.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada em 

16 de dezembro de 2008, por Banco Bradesco Financiamento S/A em face 

de Erziel Belinello dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

51, sendo extinto sem resolução do mérito, haja vista a inércia da parte 

Requerente, mesmo após ter sido intimada, para dar prosseguimento ao 

feito.

Às fls. 53/59 a parte Requerente interpôs Recurso de Apelação, alegando 

a ausência de intimação para impulsionamento do feito.

Às fls. 70/73 foi proferida decisão monocrática em sede de Apelação, 

dando provimento ao recurso para revogar a sentença prolatada e 

determinar o regular prosseguimento do feito.

Frustrada nova tentativa de citação da parte Requerida, o Requerente 

pugnou pela conversão da ação em depósito, tendo sido deferida às fls. 

98.

Realizadas outras várias tentativas de citação da parte Requerida, todas 

infrutíferas, o banco Requerente, às fls. 131/132, pugnou pela conversão 

da ação em execução, tendo sido deferida às fls. 133/134.

Após novas tentativas infrutíferas de citação da parte Executada, foi 

determinada a intimação da parte Exequente para requerer o que entender 
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de direito, sob pena de extinção.

Às fls. 153 o Exequente foi intimado, via DJE, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo permanecido inerte, conforme certidão de 

decurso de prazo às fls. 154.

Às fls. 155/vº o Exequente foi intimado pessoalmente, conforme AR 

juntado, para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC, tendo permanecido inerte, de 

acordo com certidão de fls. 156.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de o Exequente ter sido devidamente 

intimado via DJE, na pessoa de seu advogado, bem como pessoalmente, 

por carta AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, permaneceu o mesmo inerte.

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Assim, considerando que não foi angularizada a relação processual, 

entendo que a Súmula 240 do STJ não é aplicável ao caso em tela. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO 

PESSOAL – SÚMULA Nº. 240 DO STJ INAPLICABILIDADE – NÃO HOUVE 

CITAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, 

sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não expressa, no 

processo, o seu regular andamento. A extinção do feito, de ofício, pelo 

Juízo, prescinde de manifestação do réu, se este não foi citado nos autos, 

não se aplicando o enunciado sumular nº 240 do STJ.” (Ap 78748/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) (Original sem grifo)

Deste modo, tendo ocorrido a intimação pessoal da parte Exequente para 

promover o andamento do feito e transcorrido in albis o prazo, restou 

caracterizado o abandono da causa, ensejando a extinção do processo, 

nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

Exequente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Autos nº. 122471.

Vistos,

Tendo em vista o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, 

suspendo por ora a expedição de alvará em favor da parte Exequente. 

Desta forma, determino a intimação da parte Exequente para que, 

primeiramente, apresente a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o acórdão proferido pelo Tribunal.

Ademais, intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca dos 

cálculos de liquidação de sentença, com a advertência de que o silêncio 

ensejará a homologação dos mesmos.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148521 Nr: 8413-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA-TERRA 

COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Autos nº: 148521.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 68/70. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284670 Nr: 12788-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. ANSCHAU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284670.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da Requerida, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 13/vº).

Por outro lado, há receio de que o Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285101 Nr: 13171-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285101.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da Requerida, in casu, comprovada pelo 

recebimento da notificação extrajudicial (fls. 25/vº).

Por outro lado, há receio de que o Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Sem prejuízo, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher o valor remanescente das custas informado às fls. 30.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 2060-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO BENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271064.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 70, ao arquivo.

Antes, porém, proceda-se com as baixas necessárias e providências que 

o caso requer.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145757 Nr: 5449-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 145757.

Vistos,

Digam as partes no prazo comum de 05 dias.

Nada sendo requerido, será o processo arquivado, isso tendo em vista o 

acordo noticiado às fls. 173/175.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 15533-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº: 173766.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Leonice Pereira Lima.

 Executado: Banco da Amazônia S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Leonice Pereira Lima 

em desfavor de Banco da Amazônia S/A, visando o recebimento de 

honorários sucumbenciais.

 Intimado para pagar o valor devido, o Executado comprovou o pagamento 

às fls. 178/179, informando, contudo, que realizou o pagamento em valor a 

maior, motivo pelo qual requereu o levantamento da quantia excedente.

 É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, necessário se faz analisar a controvérsia quanto ao valor 

pago a maior.

Verifico que na sentença, fls. 113/114, ficou arbitrado os honorários 

advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, tratando-se a presente causa de embargos à execução, os 

honorários advocatícios serão calculados em observância ao valor 

atribuído inicialmente a causa.

Deste modo, observo que os cálculos de fls. 172/173, foram realizados de 

acordo com o valor atribuído aos embargos, razão pela qual não há que se 

alegar nenhum equívoco, eis que a base de cálculo não é o valor da 

execução, mas sim dos embargos à execução.

Nesse sentido, entendo que a parte Executada realizou o pagamento em 

valor maior que o devido, sendo necessária a restituição da quantia 

excedente.

Isto posto, considerando que o Executado efetuou o pagamento do valor 

devido a título de honorários advocatícios, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, haja vista a satisfação da 

obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, expeça-se um alvará de levantamento em favor do 

banco Executado, no valor de R$ 861,70, referente à quantia depositada a 

maior, a ser creditada na conta bancária indicada às fls. 178/vº, e outro 

alvará em favor da parte Exequente, no valor remanescente do depósito 

existente na conta judicial, a ser creditado na conta bancária indicada às 

fls. 182.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137308 Nr: 7642-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA, LEONICE PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RENATA MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 Autos nº. 137308.

Vistos,

 Oficie-se novamente o juízo deprecado requerendo providências acerca 

da carta precatória distribuída, conforme cópia de fls. 178/vº.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279858 Nr: 8894-84.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONIA BRASIL MÓVEL - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740

 Autos nº: 279858.

Natureza: Declaratória.

Requerente: Auto Posto Caminhoneiro LTDA.

Requerido: Telefonia Brasil Móvel – VIVO S/A.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e tutela antecipada ajuizada por Auto Posto 

Caminhoneiro LTDA em face de Telefonia Brasil Móvel – VIVO S/A, ambos 

qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 52, comunicaram a 

composição de um acordo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.
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 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276102 Nr: 5761-34.2018.811.0055

 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: CINTIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276102.

 Vistos,

Compulsando detidamente aos autos, observo que a Requerente pleiteia 

na exordial a retificação de seu registro civil, haja vista que o nome de sua 

genitora foi registrado de maneira errônea.

Assim, requer a alteração do nome de sua mãe para constar “Luzia 

Teixeira da Silva”, e do seu próprio nome para se adequar ao patronímico 

materno, passando a se chamar de “Cintia Teixeira da Silva”.

Ocorre que, em análise dos documentos juntados aos autos, 

especificamente o de fls. 31, que se refere ao documento de identidade da 

genitora da Requerente, verifico que o nome da mesma consta como 

“Luzia Teixeira de Sousa”;

Ante o exposto, intime-se a Requerente para se manifestar acerca das 

inconsistências acima apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259129 Nr: 24128-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 259129.

Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: B.V Financeira.

Requerida: Sebastião Freire Bezerra.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

B.V Financeira em desfavor de Sebastião Freire Bezerra, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Deferida a liminar às fls. 23/25, foi realizada a citação da requerida e a 

apreensão do veículo objeto dos autos, às fls. 34/35.

Às fls. 36/37, as partes informaram a realização de um acordo, pugnando 

pela sua homologação, bem como às fls. 41 a parte requerente informou 

que o objeto da presente lide já fora restituído a parte requerida.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários conforme pactuado, quanto as custas, se houver, ficam as 

partes dispensadas destas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169690 Nr: 10734-71.2014.811.0055

 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: SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSÉ GALLI, ODETE GILSE NATT 

GALLI, EVANDRO CARLOS, TV FONTE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

LTDA-ME - REDE TV CANAL 16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Autos nº: 169690.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 180/183. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 3994-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 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: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Autos nº: 20611.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 237 de 719



transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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

 Autos nº: 264724.

 Vistos,

 Djalma Carlos da Silva interpôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 98, sustentando ter havido omissão quanto à autorização 

para que o DETRAN entregue o CRLV ao embargante.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos merece acolhimento.

 Isso porque reconheço a alegada omissão na decisão de fls. 98, haja 

vista que ao deferir a expedição do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo, não constou a autorização de retirada pelo 

autor.

 Diante disso, fica autorizada a expedição e a retirada pelo autor do 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, referente ao exercício 

de 2018, do veículo de fls. 93, mantendo-se, por ora, o mesmo 

proprietário.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para o fim de corrigir a 

decisão de fls. 98, ficando a presente decisão fazendo parte integrante e 

indissolúvel.

 Por conseguinte, aguarde-se o decurso de prazo para manifestação da 

parte requerida e a especificação das provas pelas partes, conforme 

decisão de fls. 98.

 Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258769 Nr: 23875-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - OAB:OAB/MG 

86925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258769.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 32.

Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Em caso de inércia, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 dias, 

recolher o complemento da diligência informado às fls. 25, bem como para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência ao Sr. Oficial de 

Justiça para, querendo, adotar as providências necessárias para o 

recebimento do valor.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285045 Nr: 13087-45.2018.811.0055

 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: APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, VIA VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285045.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por 

entender que resta comprovada a relação de consumo, bem como diante 

da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da 

Requerente para produzir provas, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165964 Nr: 5022-03.2014.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO JOSE SANINI, VANIA LUCIA SANINI, 

CRISTIANO SANINI-ME

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 165964.

Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 205. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, instruir o pedido 

de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e 

atualizado de débito, conforme determina o art. 524 do Código de 

Processo Civil.

Após, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152881 Nr: 1543-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, 

SALVADOR POMPEU & BIANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, 

JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, POLLIANA 

ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT

 Autos nº: 152881.

Vistos,

 Defiro os pedidos de fls. 629/630 e fls. 630-Vº/631, os quais requerem a 

suspensão do presente cumprimento de sentença até as datas de 12 e 13 

de agosto de 2018, respectivamente.

 Decorrido os prazos respectivos sem qualquer manifestação das partes, 

intime-as para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o regular 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285266 Nr: 13279-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS JUCOSKI, AMAZONAS JUCOSKI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CALCIOLARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON VANNI CATUNDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285266.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185113 Nr: 2742-25.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Autos nº: 185113.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 153/154. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174240 Nr: 16097-39.2014.811.0055
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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: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174240.

 Vistos,

Analisando o cumprimento de sentença de fls. 119/122, verifico que os 

juros foram calculados na forma composta.

 Assim, intime-se a Requerente para apresentar nova memória de cálculo, 

fazendo-se incidir juros na forma simples, nos exatos termos da sentença 

exequenda.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270585 Nr: 1642-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILSON ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270585.

 Natureza: Exibição de documentos.

 Requerente: Railson Alves Ribeiro.

 Requerida: Ympactus Comercial LTDA ME.

 Vistos,

 Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Railson Alves Ribeiro em face de Ympactus Comercial LTDA 

ME, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 24 foi determinada a intimação da parte Requerente para realizar o 

pagamento das custas iniciais, sob pena extinção.

 A parte Requerente foi devidamente intimada, contudo, quedou-se inerte, 

não realizando o recolhimento das custas, conforme certidão de decurso 

de prazo às fls. 28.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Conforme relatado, foi determinado à parte Requerente o recolhimento das 

custas processuais, haja vista a não concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Contudo, a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 28, 

de modo que não há outra alternativa a esse juízo que não seja a extinção 

do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198435 Nr: 13575-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 198435.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Natalia Cargnin Quatrin.

 Executado: Oi S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Natália Cargnin 

Quatrin em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, 

conforme fls. 84/87.

 Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada quedou-se inerte, razão pela qual às fls. 92/94 foi realizado o 

bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, o qual restou exitoso.

 Às fls. 96/97 a parte executada requereu a suspensão do processo em 

razão do deferimento do processamento da recuperação judicial.

 Às fls. 104/105 a parte exequente alegou o decurso do prazo de 

suspensão da ação de recuperação judicial e pugnou pelo levantamento 

do valor bloqueado.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante desse fato superveniente, qual seja, a concessão da recuperação 

judicial à parte executada, faz-se necessário verificar se os créditos 

perquiridos nos presentes autos estão ou não sujeito à recuperação 

judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato agosto de 2015

Data da sentença 28/07/2017

Dato do trânsito em julgado 29/08/2017

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da condenação e o 

trânsito em julgado terem advindos após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido de 

consignação em pagamento se deram ainda no ano de 2015.

 Logo, em razão dos créditos decorrentes de honorários advocatícios 

sucumbenciais estarem intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu 

origem, já que referidas verbas somente existem em razão da procedência 

da ação, deve ser levado em conta a data do fato para fins de 

constatação se os créditos estão ou não sujeito à recuperação judicial.

 Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, em especial 

para prestigiar os princípios da igualdade e da preservação da empresa, in 

verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 
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incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a 

novação, nos termos do que estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão 

homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos 

termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Portanto, a medida que se impõe é a extinção do presente cumprimento de 

sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Caso solicitado, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

habilitação dos créditos objeto dos autos.

 Procedo o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218384 Nr: 8648-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218384.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 68.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte Requerente para pugnar pelo que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256985 Nr: 22272-44.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256985.

 Natureza: Liquidação de sentença.

 Requerente: José Lima Junior.

 Requerida: Ympactus Comercial LTDA ME.

 Vistos,

 Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum ajuizada 

por José Lima Junior em face de Ympactus Comercial LTDA ME, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 61 foi determinada a intimação da parte Requerente para realizar o 

pagamento das custas iniciais, sob pena extinção.

 A parte Requerente foi devidamente intimada, contudo, quedou-se inerte, 

não realizando o recolhimento das custas, conforme certidão de decurso 

de prazo às fls. 63.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Conforme relatado, foi determinado à parte Requerente o recolhimento das 

custas processuais, haja vista a não concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Contudo, a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 63, 

de modo que não há outra alternativa a esse juízo que não seja a extinção 

do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285310 Nr: 13325-64.2018.811.0055

 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: AUGUSTO GINÉSIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285310.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 15h00min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora não tenha informado 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela 

parte requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência 

técnica para a produção de provas.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228579 Nr: 17222-71.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 228579.

Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 90. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, instruir o pedido 

de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e 

atualizado de débito, conforme determina o art. 524 do Código de 

Processo Civil.
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Após, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270579 Nr: 1630-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO DOS SANTOS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270579.

 Natureza: Exibição de documentos.

 Requerente: Magno dos Santos Silveira.

 Requerida: Ympactus Comercial LTDA ME.

 Vistos,

 Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Magno dos Santos Silveira em face de Ympactus Comercial 

LTDA ME, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 27 foi determinada a intimação da parte Requerente para realizar o 

pagamento das custas iniciais, sob pena extinção.

 A parte Requerente foi devidamente intimada, contudo, quedou-se inerte, 

não realizando o recolhimento das custas, conforme certidão de decurso 

de prazo às fls. 31.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Conforme relatado, foi determinado à parte Requerente o recolhimento das 

custas processuais, haja vista a não concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Contudo, a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 31, 

de modo que não há outra alternativa a esse juízo que não seja a extinção 

do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168448 Nr: 8999-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 168448.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Henrique Alves Ballejo.

 Executado: Oi S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Henrique Alves 

Ballejo, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais, multa diária e 

honorários sucumbenciais, conforme fls. 190/199.

 Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada apresentou impugnação às fls. 203/207, alegando a 

necessidade de suspensão do processo em razão do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Alegou ainda a existência de 

excesso de execução.

 Às fls. 217/218 pugnou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença, requerendo o prosseguimento da ação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante desse fato superveniente, qual seja, a concessão da recuperação 

judicial à parte executada, faz-se necessário verificar se os créditos 

perquiridos nos presentes autos estão ou não sujeito à recuperação 

judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato 11/01/2014

Data da sentença 23/09/2016

Dato do trânsito em julgado 20/07/2017

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da condenação e o 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório e a cominação de multa se deram ainda no ano de 2014, 

quando houve a prática do ato ilícito.

 O direito à indenização nasce com o ato ilícito, nos termos do que dispõe 

o art. 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Já a sentença condenatória apenas reconhece o 

direito à indenização por um fato pretérito.

 Logo, o crédito decorrente de indenização tem origem com a ocorrência e 

caracterização do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

 Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no 

quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a 

obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da 
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Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/4/2017, DJe 25/4/2017).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. violação AO 

ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o 

eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os 

argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão 

quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões 

recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 

crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos 

autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 

existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 

da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 

de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 

após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 

no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 

Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 

ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 

de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido”. (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. EVENTO DANOSO. 

PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante entendimento desta Corte, "na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora". (REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

16/05/2016).

 A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

 Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a 

novação, nos termos do que estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão 

homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos 

termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
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1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Portanto, a medida que se impõe é a extinção do presente cumprimento de 

sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Caso solicitado, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

habilitação dos créditos objeto dos autos.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284713 Nr: 12849-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, ADÃO ALCIDIO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284713.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147137 Nr: 6908-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CRUZ DA SILVA, RUY FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Autos nº: 147137.

Natureza: Revisional.

Requerente: Cleiton Cruz da Silva.

Requerida: BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e Investimento.

Vistos,

 Trata-se de ação revisional contratual ajuizada por Cleiton Cruz da Silva 

em face de BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e Investimento, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, às fls. 304 foi determinada a 

intimação das partes para requererem o que entenderem de direito, sob 

pena de extinção.

Às fls. 306 foi certificado o decurso de prazo para as partes se 

manifestarem.

 Às fls. 307 foi expedida carta de intimação da parte Requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

processo seria extinto, sendo que o AR retornou, às fls. 308.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimados via DJE, para se 

manifestarem, as partes permaneceram inertes, conforme certidão de fls. 

306.

Por conta da falta de manifestação, a parte Requerente foi intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no 

entanto, a carta de intimação foi devolvida pelo motivo “End. Insuficiente” 

(fls. 308).

 Assim, considerando que o endereço para o qual foi enviada a carta de 

intimação é o mesmo indicado pela parte Requerente na inicial, entendo 

que deve ser considerada válida a intimação, porquanto não consta 

qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO 

NÃO INFORMADA - ART. 267, III e § 1º DO CPC - REQUERIDO NÃO 

CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO Intimado o autor pessoalmente para 

promover o andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do 
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risco de extinção do processo, a sua desídia justifica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do 

CPC/73. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado 

pelo autor na inicial, se não houve comunicação de eventual mudança de 

endereço, conforme o teor do art. 238 do CPC/73. Não se aplica a Súmula 

240 do STJ quando o requerido ainda não foi citado. Precedentes. (Ap 

111772/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

(Original sem grifo)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - 

NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II DO CPC - 

SÚMULA 240 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - CORRETA A APLICABILIDADE 

DAS HIPÓTESES DO ART 485 AO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É válida a intimação remetida para o 

endereço declinado pela parte na inicial, pois, é seu o ônus de mantê-lo 

atualizado. Confirmada a vontade deliberada do autor em abandonar o 

processo e cumpridos os requisitos previstos em lei, cabível a extinção do 

feito sob tal fundamento. 2- A Súmula 240/STJ, não se aplica ao caso em 

exame, uma vez que não houve oposição de embargos à execução. 

Segundo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não 

há como presumir eventual interesse do Executado na execução não 

embargada, tendo em vista que a execução visa exclusivamente à 

satisfação do direito do credor, não havendo motivo, por conseguinte, 

para aguardar iniciativa do réu requerendo a extinção do processo.” (Ap 

39466/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) (Original sem grifo)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270584 Nr: 1640-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270584.

 Natureza: Exibição de documentos.

 Requerente: Gilberto de Vasconcelos.

 Requerida: Ympactus Comercial LTDA ME.

 Vistos,

 Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Gilberto de Vasconcelos em face de Ympactus Comercial 

LTDA ME, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 27 foi determinada a intimação da parte Requerente para realizar o 

pagamento das custas iniciais, sob pena extinção.

 A parte Requerente foi devidamente intimada, contudo, quedou-se inerte, 

não realizando o recolhimento das custas, conforme certidão de decurso 

de prazo às fls. 31.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Conforme relatado, foi determinado à parte Requerente o recolhimento das 

custas processuais, haja vista a não concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Contudo, a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 31, 

de modo que não há outra alternativa a esse juízo que não seja a extinção 

do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 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: JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO FRANKE DAHINTEN - 

OAB:81107/RS, Paulo Roberto do Nascimento Martins - 

OAB:28992/RS

 Autos nº: 259579.

 Vistos,

 Diante do pedido de inclusão de Neuci Mariussi no polo ativo da ação (fls. 

271), determino seja a parte Requerida intimada para, no prazo de 15 dias, 

informar se concorda com o pedido de aditamento da inicial.

 Havendo concordância da parte Requerida, ou mantendo-se a mesma 

inerte, desde já defiro o aditamento da inicial, para a inclusão de Neuci 

Mariussi no polo ativo da ação, devendo ser realizadas as anotações 

necessárias junto à capa dos autos e distribuidor.

 Ademais, determino ainda a intimação das partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147980 Nr: 7827-94.2012.811.0055

 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: LOURIVAL PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:138.646/MT

 Autos nº: 147980.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Lourival Paulo da Silva.

 Executado: Oi S.A. e outro.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lourival Paulo da 

Silva em desfavor de Oi S.A. e Acer Seguradora S.A., visando o 

recebimento de valores referente à condenação por indenização por 

danos morais e honorários de sucumbência, conforme fls. 307/309.

 Às fls. 309v a parte exequente requereu o levantamento do valor 
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depositado às fls. 250/252 pela parte executada Acer Seguradora S.A., 

referente a restituição dos valores cobrados ilegalmente.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante desse fato superveniente, qual seja, a concessão da recuperação 

judicial à parte executada, faz-se necessário verificar se os créditos 

perquiridos nos presentes autos estão ou não sujeito à recuperação 

judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato 09/04/2009

Data da sentença 04/05/2016

Dato do trânsito em julgado 09/02/2018

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar do trânsito em julgado 

da sentença/acórdão ter advindo após o pedido de recuperação judicial da 

parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório se deram ainda no ano de 2009, quando houve a prática do 

ato ilícito.

 O direito à indenização nasce com o ato ilícito, nos termos do que dispõe 

o art. 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Já a sentença condenatória apenas reconhece o 

direito à indenização por um fato pretérito.

 Logo, o crédito decorrente de indenização tem origem com a ocorrência e 

caracterização do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

 Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no 

quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a 

obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da 

Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/4/2017, DJe 25/4/2017).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. violação AO 

ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o 

eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os 

argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão 

quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões 

recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 

crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos 

autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 

existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 

da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 

de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 

após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 

no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 

Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 

ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 

de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido”. (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. EVENTO DANOSO. 

PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante entendimento desta Corte, "na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora". (REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

16/05/2016).

 A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

 Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 
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empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a 

novação, nos termos do que estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão 

homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos 

termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Por essas razões, recebo o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 307/309 apenas em relação à parte executada Acer 

Seguradora S.A., uma vez que, com relação à Oi S.A., diante da 

aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa 

executada, ocorreu a novação, devendo o crédito ser habilitado no juízo 

universal.

 Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da 

CNGC.

 Intime-se a parte devedora Acer Seguradora S.A.para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora Acer Seguradora S.A. advertida que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, defiro o pedido de fls. 309 verso, devendo ser expedido o 

competente alvará para levantamento dos valores depositados 

judicialmente fls. 250/252, para a conta indicada no petitório.

 Para tanto, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 

68/2018-CNJ, devendo esta decisão ser publicada, sendo certo que o(s) 

alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 
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alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285551 Nr: 13513-57.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDONÇA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285551.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Ademais, concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Por fim, indefiro a inversão do ônus da prova tendo em vista que a autora 

não apontou qualquer justificativa fática que a coloque em posição em 

desvantagem, caracterizadora da necessidade da medida, a não ser o 

simples fato de ser relação consumerista, o que, por si só, não é 

suficiente à inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 4478-83.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Autos nº: 144841.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 183/184. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Com relação ao petitório de fls. 185, informo que o alvará expedido para 

transferência dos valores depositados em juízo se encontra às fls. 180.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280682 Nr: 9518-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, RUBIA 

ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 65/76 apresentados pela 

parte embargante são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a parte 

embargada para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270922 Nr: 1921-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da petição do requerente de fl. 23, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGJ, impulsiono os autos para que sejam devolvidos 

à comarca de origem, servindo a presente como ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120192 Nr: 10087-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA FERREIRA BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 120192.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 213, renove-se o ofício de fls. 212, 

consignando-se que se trata de reiteração e que novo descumprimento 

acarretará em crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3639-63.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 612/619 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9097 Nr: 1780-61.1999.811.0055

 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): ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI 

GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Autos nº: 9097.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que a presente execução foi extinta, às 

fls. 530, tendo sido autorizado na sentença o levantamento da constrição 

existente nos autos.

Isto posto, diante do petitório de fls. 552/553, determino a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca para que 

proceda com o cancelamento do registro de penhora averbado na 

matrícula 1.041 (R-15), referente a presente execução, ficando por conta 

da parte Executada eventuais emolumentos cartorários.

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243263 Nr: 11359-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOSTIM MINEIRO RESTAURANTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo do cumprimento de 

sentença, intimo o executado para efetuar o pagamento do débito, 

referente aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 997,79 

(novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), no prazo 

de 15 dias, conforme a decisão a seguir, parcialmente transcrita: " Nos 

termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito referente aos honorários 

sucumbenciais, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de 

Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já determinada a 

utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil. Sendo esta inexitosa, fica a 

parte exequente desde já advertida de que o processo será suspenso por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 

ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine 

die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235704 Nr: 2149-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. M. TONIN EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOSTIM MINEIRO RESTAURANTE LTDA ME, 

LEONILDO COLAR SESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663

 Certifico que, a manifestação de fls. 63/79 do executado é tempestiva. 

Sendo assim, em cumprimento à decisão de fl. 59, intimo a exequente para 

se manifestar, querendo, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155733 Nr: 4350-29.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRANE MARIA CAMPOS MORELLI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos n.º 155733.

Vistos,

Uellliton Baldissera (cessionário da requerida) e Lorrane Maria Campos 

Morelli entabularam acordo extrajudicial (fls. 278/280) e pugnaram por sua 

homologação.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 278/280.

Mantenham-se os autos suspensos até a data de 20/08/2019 (prazo final 

para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 922 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

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

Custas e honorários, na forma acordada.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233398 Nr: 22219-97.2016.811.0055

 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: CATIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/SC 23.516, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/SC 23.720, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 111/122 foi interposto pela 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231839 Nr: 20694-80.2016.811.0055

 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: ROZIEL GOMES CAETANO, MARLETE SOERENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, R. P. DE 

OLIVEIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que, intimo a parte autora para se manifestar nos autos, em 

razão do decurso do prazo da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169653 Nr: 10665-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN KEYTHI BORTOLUZZI, NÉVIO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 27/07/2018 o prazo para a parte executada 

comprovar o pagamento do débito, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276549 Nr: 6155-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente para efetuar o pagamento dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, no prazo de 5 dias, devendo juntar o comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244093 Nr: 12050-17.2017.811.0055

 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: AUTOMOTO- AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPÁ 

LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 68, intimo as partes 

para, no prazo comum de 15 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129058 Nr: 7919-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON TRENHAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Autos nº. 129058.

Vistos,

Considerando que as partes apresentaram laudo de avaliação atribuindo 

ao imóvel penhorado valores bem próximos (R$ 1.501.630,00 - fls.159/162 

e R$ 1.675.000,00 – fls. 176-vº/180), intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da estimativa de valor 

apresentada pela parte exequente, cientificando-a que no silêncio será 

considerada sua concordância, nos termos do art. 871, inciso I, do Código 

de Processo Civil:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;”

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134803 Nr: 4919-98.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TRENHAGO, LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 134803.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte embargante atribuiu à causa 

o valor de R$ 1.000,00.

 Com efeito, o valor da causa, em se tratando de embargos versando 

sobre excesso de execução, deve corresponder à diferença entre o valor 

que está sendo executado e aquele que se entende devido, vejamos:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – VALOR DA 

CAUSA – IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Tratando-se de Embargos à Execução em que se impugna 

excesso da cobrança, o valor atribuído ao feito deve ter como parâmetro a 

diferença entre o que é exigido e o que já foi reconhecido pelo devedor e 

não à totalidade do título.” (TJ-MT, Agravo de instrumento 

1009890-70.2017.8.11.0000, Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

 Assim, com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino, de ofício, que a parte embargada corrija, no prazo de 15 dias, o 

valor da causa, bem como no mesmo prazo, providencie a 

complementação das custas, sob pena de extinção da ação sem 

resolução de mérito.

 Por conseguinte, quanto ao petitório de fls. 385, verifico que já houve o 

apensamento destes embargos ao processo de execução (código nº 

129058).

 Por outro lado, quanto ao pedido de suspensão da execução, entendo 

que razão não assiste a parte embargante, tendo em vista que não estão 

presentes os requisitos autorizadores da medida.

 Isso porque, embora o acórdão de fls. 381/391 tenha decidido pela 

possibilidade de revisão das cédulas/contratos que originaram os títulos 

executados na execução em apenso, entendo que esta medida apenas 

impõe a adequação ao montante apurado pela revisão, caso os embargos 

sejam julgados procedentes.

 Assim, passo a sanear o feito com a análise das preliminares suscitadas 

pelo embargado.

 Contudo, o embargado apresentou duas impugnações, uma às fls. 

169/185, protocolada no dia 23/01/2012, e outra às fls. 188/223, 

protocolada no dia 20/01/2012.

 Nessa esteira, diante da preclusão consumativa, considero a impugnação 

que foi primeiro protocolada, qual seja, a juntada às fls. 188/223 e, via de 

consequência, deixo de analisar a juntada às fls. 169/185. Registro que a 

jurisprudência corrobora a decisão que estou tomando:

 “Apresentação de duas peças de defesa pela ré. Inadmissibilidade. 

Preclusão consumativa. Incidência do princípio da eventualidade previsto 

no art. 300 do CPC. Desconsideração da segunda peça de defesa que, no 

entanto, permanecerá nos autos. Revelia e seus efeitos. Questão a ser 

resolvida em primeiro grau, pena de supressão de instância. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP. AI 21828835620158260000. 3ª Câmara 

de Direito Privado. Julgado em 27/10/2015. Publicado em 28/10/2015).

 Feita a consideração acima, passo a analisar a matéria preliminar arguida 

pelo embargado em sua peça defensiva, qual seja, a inépcia da inicial.

 Analisando os autos, tenho que a preliminar não merece ser acolhida, 

pois o embargado apresentou emenda à inicial às fls. 83/116, ocasião em 

que apontou os motivos que entende haver excesso de execução e 

apresentou os valores que reputa como corretos, mediante a 

apresentação de cálculo, indicando o valor que está sendo cobrado e o 

valor que entende devido, bem como instruiu a inicial com os documentos 

que tinha em poder.

 Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial, razão pela qual, 

sem maiores delongas, rejeito a preliminar arguida.

 Rejeitada a preliminar, cumpre-me analisar a alegação de prescrição e 

decadência arguida pela parte requerida, em que sustenta que o prazo 

prescricional a ser aplicado é de 3 anos, previsto no art. 206, § 3º, inciso 

V do Código Civil, e o prazo decadencial de 4 anos, previsto no art. 178 do 

Código Civil.

 Em que pesem os argumentos esposados pelo embargado, a presente 

ação versa dobre direito pessoal, razão pela qual incide o prazo 

prescricional de vinte anos (art. 177 do Código Civil de 1916) ou o decenal 

(art. 205 do Código Civil de 2002), observada a regra de transição do art. 

2.028 do atual Código Civil que estabelece que: “Serão os da lei anterior os 

prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada 

em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na 

lei revogada”. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO 

RURAL - PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE -MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10 E PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 487 DO CPC/2015 - AÇÃO DE CUNHO PESSOAL - PRAZO 

DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - CÉDULAS 

FIRMADAS EM 1988 E 1989 - AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO - 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485,II, DO CPC/2015 - RECURSO 

PREJUDICADO. O juiz poderá decidir de ofício sobre a prescrição (art. 487, 

II do CPC/2015), desde que as partes sejam instadas a se manifestar 

previamente, nos termos do parágrafo único do art. 487 do CPC/2015. 

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato 

bancário são fundadas em direito pessoal, e por isso o prazo prescricional 

no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal a partir do 

Código Civil de 2002.Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia 

transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código 

anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 

c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada ao 

caso é a vintenária e é contada da assinatura do contrato. (TJ-MT, Ap 

106866/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

24/11/2017)

 Ademais, em se tratando de revisão de cláusulas contratuais, deve-se 

considerar como termo inicial da prescrição a data da emissão da cédula, 

tendo em vista que é nessa oportunidade que o contratante toma 

conhecimento das cláusulas contratuais e encargos pactuados. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO revisional – CÉDULA RURAL – 

PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – PROCESSO 

EXTINTO – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da contagem do prazo 

prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não 

do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante toma 

conhecimento das clausulas contratuais e encargos pactuados.” (TJ-MT, 

Ap 20108/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, 

Publicado no DJE 04/06/2014)

 Portanto, não há que se falar em prescrição para a revisão dos contratos 

objeto da presente demanda, pois a ação foi proposta em 25/05/11 e as 

CRPs foram emitidas entre o período de 22/09/04 e 22/01/08 e os 

contratos entre o período de 02/12/05 e 26/01/207, conforme documentos 

de fls. 44/49 e fls. 55/57.

Pois bem, superada a preliminar e as questões prejudiciais arguidas, 

passo a analisar a produção de provas, sendo que dentre aquelas 

requeridas pela parte embargante, considero pertinente e útil ao deslinde 

da causa a exibição das cédulas/contratos que originaram a CRH 

20/016025-5 e a Cédula de Crédito Bancário nº 20/01627-1, objeto da 

execução em apenso, quais sejam:

a) CRP 13/78579-6 (40/00411-2);

b) CRP 13/78580-X (40/00412-0);

c) CRP 13/78581-8 (40/00580-1);

d) CRP 13/78582-6 (40/00584-4);

e) CPR 196.566;

f) CPR 200.584;

g) Contrato de Crédito Direto ao Consumidor nº 707.440.152;

h) Contrato de Crédito Direto ao Consumidor nº 707.440.081;

i) Contrato de Cheque Especial nº 24.662-X.

 Isso porque, quanto à análise da legalidade dos encargos não dependem 

de prova pericial, mas apenas do conhecimento do ordenamento jurídico, 

bem como, não há razão para se instaurar a fase probatória para 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, uma vez 
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que a análise das cláusulas é suficiente para decidir sobre a existência ou 

não das ilegalidades apontadas pela parte embargante.

 Assim, com fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de 

Processo Civil, indefiro a produção de prova pericial e oral.

 Quanto à exibição, determino que a parte embargada seja intimada para, 

no prazo de 15 dias, junte a cópia das cédulas/contratos acima 

mencionados, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do Código de 

Processo Civil.

 Após a juntada, com fundamento nos artigos 9 e 10 do Código de 

Processo Civil, dê-se vistas a parte autora para manifestar-se no prazo de 

15 dias, devendo ser claro e preciso na sua manifestação quanto às 

supostas ilegalidades.

 Havendo manifestação, em respeito ao princípio do contraditório, diga a 

parte contrária em 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Por fim, verifiquei que o processo não está inserido na Meta 2/2018-CNJ, 

o que não me parece estar certo, já que a sentença foi anulada e o feito 

foi distribuído em 2011.

 Assim, diligencie a Sra. Gestora para que seja corrigida esta falha.

 Cumpra-se prioritariamente.

Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279985 Nr: 8964-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 8ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IODONETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283052 Nr: 11578-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre os 

comprovantes de fls. 34/36, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279461 Nr: 8602-02.2018.811.0055

 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: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 10.788, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11278

 Certifico que a contestação de fls. 77/105 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243833 Nr: 11845-85.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO PALHANO FERREIRA, RAYRA GASPARINE 

CASSIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINEIA GONÇALVES LARA, DOUGLAS 

REGIS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.188/189 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223408 Nr: 12730-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL 

S/A, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CEMAC - CENTRO MÉDICO 

DE ALTA COMPLEXIDADE - LTDA - ME, CEMITERIO JARDIM DA PAZ - DE 

PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, ATACADÃO S/A - 

SOCIEDADE ANONIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fl. 175, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126805 Nr: 5732-62.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. C. ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, haja vista o trânsito em julgado da sentença de fls. 111/114, 

intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 30136 Nr: 3556-86.2005.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDILAMAR PANTOLFI FERRARINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Execução Fiscal - Cód. 30136

VISTOS ETC.

Em princípio, compete à parte o ônus de colher elementos sobre a situação 

patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função.

Porém, com a função de dar celeridade ao trâmite processual, foi efetuada 

uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita 

Federal, para implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao 

Judiciário), este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento 

de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita 

Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.

 Assim, compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se 

arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é 

devido, sendo que foi procedido diversas tentativas nesse sentido, sem 

que nenhuma obtivesse êxito.

Deste modo, DEFIRO o pleito de fls. 66 e DETERMINO a realização de 

consulta das 03 (três) ultimas declarações de renda da executada por 

meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, §1° da CNGC.

Intime-se à parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando 

o sigilo das informações econômico-financeiras das partes e 

certificando-se nos autos principais, conforme determinação do art.477, 

da CNGC.

No mesmo ato deverá ser a parte exequente intimada a se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da parte exequente, 

proceda-se como determina o art.477, §2º, da CNGC.

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.: 182591 Nr: 419-47.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ARAUJO DE LIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 419-47.2015.811.0055 – Cód.182591

VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 130060 Nr: 8910-19.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 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: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:22480-MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 Processo nº 8910-19.2010.811.0055 (Cód. 130060)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 147136 Nr: 6907-23.2012.811.0055

 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: LEONORA NICACIA MOREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por Leonora Nicacia Moreira Teixeira 

contra a Universidade do Estado de Mato Grosso, para condenar o 

demandado a obrigação de fazer consistente na realização da matrícula 

da requerente no 7º semestre do curso de enfermagem, assim como nas 

matérias subsequentes, e por conseguinte, confirmo a tutela antecipada 

concedida às fls. 123/124, além de condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais). Sob o referido valor deverá incidir correção monetária 

pelo índice do INPC, desde a prolação da sentença, juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da data do evento danoso. Por conseguinte, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Considerando a sucumbência do 

requerido, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da requerente, o qual fixo no 

percentual de 10% do valor da condenação, correspondente a R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), contudo, considerando que irrisório, nos 

termos do §8º do artigo mencionado arbitro o espeque de R$ 700,00 

(setecentos reais) em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131608 Nr: 1362-06.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8465-30.2012.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SOARES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 4805-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172035 Nr: 13639-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..

Defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se a existência de procuração com os devidos poderes e 

intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191518 Nr: 7898-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161728 Nr: 12559-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ABELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132332 Nr: 2188-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOBRINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143585 Nr: 3122-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124881 Nr: 3794-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIYOKO ITO KAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.
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Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124286 Nr: 3287-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144716 Nr: 4338-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132425 Nr: 2281-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIEL PAES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2281-92.2011.811.0055 (Cód. 132425)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 202285 Nr: 16604-63.2015.811.0055

 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: DAIANE SCHILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16604-63.2015.811.0055 (Cód. 202285)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 165040 Nr: 3426-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3426-81.2014 (Cód. 165040)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido como liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 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.: 133466 Nr: 3431-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135660 Nr: 5856-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONITA FERREIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168705 Nr: 9399-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETH SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148256 Nr: 8128-41.2012.811.0055

 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: HERMES ELEUTERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8128-41.2012.811.0055 (Cód. 148256)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152932 Nr: 1598-84.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DA SILVA BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte requerente para que querendo 

diga acerca da petição de fls. 120, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166514 Nr: 6056-13.2014.811.0055

 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: FRANCISCO EXPEDITO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6056-13.2014.811.0055 (Cód. 166514)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 1080-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1080-94.2011.811.0055 – Cód.152438

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167502 Nr: 7674-90.2014.811.0055

 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: CLAUDETE VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7674-90.2014.811.0055 (Cód. 167502)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 122881 Nr: 1974-75.2010.811.0055

 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: VALDENI APARECIDO CHILITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 112992 Nr: 3157-18.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº. 3157-18.2009 – Cód. 112992

Vistos.

Tentada a penhora on-line por meio do sistema Bacenjud, esta restou 

devidamente cumprida, conforme comprovante em anexo.

Tendo em vista as constrições judiciais efetivadas por meio do Bacenjud, 

proceda-se às comunicações ao setor competente, conforme 

estabelecido pela CNGC.

Intimem-se as partes para que se manifestem, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154584 Nr: 3205-35.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3205-35.2013.811.0055 (Cód. 154584)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102668 Nr: 1508-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162895 Nr: 14641-88.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14641-88.2013.811.0055 (Cód. 162895)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 156556 Nr: 5167-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5167-93.2013.811.0055 (Cód. 156556)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212809 Nr: 4318-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141924 Nr: 1277-83.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1277-83.2012.811.0055 (Cód. 141924)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160565 Nr: 10525-39.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10525-39.2013.811.0055 – Cód.160565

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Outrossim, encaminha-se os autos para a secretaria, com o fim de ser 

efetuado a troca do advogado da parte autora, subscritos nas fls. 87/91.

 Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165821 Nr: 4763-08.2014.811.0055

 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: ODAIR ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, THIESSA 

ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4763-08.2014.811.0055 (Cód. 165821)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 165809 Nr: 4739-77.2014.811.0055

 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: RITA DE CASSIA DEIJANI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4739-77.2014.811.0055 – Cód.165809

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148078 Nr: 7936-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRLENE PIM & CIA LTDA - EPP, BRUNO 

CARLOS COURA PIM, CIRLENE PIM BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Processo n.º 7936-11.2012.811.0055 (Cód. 148078)

VISTOS, ETC.

Conclusão desnecessária. Cumpra-se determinação disposta em fl. 47.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138326 Nr: 8727-14.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE FLORÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8727-14.2011.811.0055 (Cód. 138326)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 138770 Nr: 9198-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108349 Nr: 7040-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & SANTANA LTDA, SEBASTIÃO 

RAMOS DE SOUZA, DALVA DO CARMO SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Processo n.º 258/2008 (Cód. 108349)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 95.

Transcorrido o referido lapso temporal, intime-se o exequente para se 

manifestar em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132033 Nr: 1841-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1841-96.2011.811.0055 – Cód.132033

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165830 Nr: 4781-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTANIEL BARBOSA BORGES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4781-29.2014.811.0055 (Cód. 165830)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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.: 101757 Nr: 669-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LEITE MENEGASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131697 Nr: 1463-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132169 Nr: 1999-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA SARTOR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172035 Nr: 13639-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143156 Nr: 2647-97.2012.811.0055

 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: NILVO IDELFONSO BULIGON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135262 Nr: 5424-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165842 Nr: 4805-57.2014.811.0055

 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: CINTIA STEFANELLO PIANESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 130848 Nr: 562-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE 

ENSINO E CULTURA

 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: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 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, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.97, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça (...) devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.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, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154974 Nr: 3589-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELSO ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora informar o novo endereço de seu cliente nos autos. Outrossim, nos 

termos da legislação em vigor, intimo a parte requerida para que querendo 

se manifeste nos termos do artigo 485 §6º do Novo CPC. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212192 Nr: 3810-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26000 Nr: 2331-65.2004.811.0055

 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: TARCISIO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370/SP, Viviana de Castilho Barbosa - OAB:158045

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral do acordo homologado à fl. 1314 

com o depósito por parte do requerido (fl. 1318/v), proceda-se a 

expedição dos alvarás para levantamento do montante em favor do autor 

e de seu patrono, nos termos da petição fls. 1319/1320 e do Provimento nº 

68/2018 CNJ.

Efetivada a transferência dos valores, não havendo outros requerimentos 

pelas partes, certifique-se eventuais pendencias e após arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284200 Nr: 12426-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, defiro a consignação das mensalidades em juízo no 

valor de R$394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

centavos), dos meses de maio, junho e julho, devendo a parte autora 

providenciar o depósito no prazo de cinco dias (art. 542, I, do CPC), bem 

como das mensalidades vincendas, atentando-se para a data de 

vencimento de cada fatura, devendo juntar aos autos mês a mês, a 

competente fatura, a guia e o comprovante do depósito judicial, sob pena 

de revogação da liminar concedida em caso de atraso ou não pagamento. 

Anoto, igualmente, 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, artigo 6º, inciso 

VIII).Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c artigo 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é o caso de inversão do ônus da 

prova.Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de setembro de 2018 

às 14h00min (MT), devendo os autores ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas 

que entender necessárias.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284454 Nr: 12636-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para efeito de 

determinar o bloqueio de transferência do veículo MARCOPOLO/VOLARE 

W9 ON, ano/modelo 2012/2012, placa: OBN 7909, chassi: 

93PB40N31CC041357, RENAVAN: 00501247920.Assim, procedo neste 

ato com a inserção da transferência via Sistema Renajud.Considerando 

ainda que a pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo 

Civil.Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários 

advocatícios em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se 

que, caso o requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das 

custas processuais (§1º).Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o 

requerido oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (§2º).Expeça-se o necessário e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284582 Nr: 12745-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos 

ajuizada por Claudinei Falho Garcia em desfavor de Francielle Freitas 

Vieira, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 5 de setembro de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283928 Nr: 12219-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 
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disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284040 Nr: 12313-15.2018.811.0055

 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: JVCDA, FGCDA, LUIZ QUATRIN, MGCDA, GREIZIELA 

DA SILVA CAMPOS, TGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico que os requerentes não juntaram aos autos 

as faturas de energia das unidades consumidoras no qual alegam serem 

titulares onde ocorreu a suspensão temporária do fornecimento de energia 

elétrica.

Assim, devem emendar a inicial para apresentação do referido documento, 

colacionando-se o prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelos autores, intimem-se aqueles 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284461 Nr: 12647-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc.,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando aos autos, verifica-se que a natureza da demanda e a 

atividade empresarial fornecem indícios de que a empresa autora possuí 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

funcionamento regular.

Outrossim, embora a autora relate que a empresa em questão esteja em 

difícil situação econômica, por certo que a indicação de indisponibilidade 

financeira, por si só, não comprova a hipossuficiência da empresa.

Assim, intime-se aquela para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições e arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283622 Nr: 11974-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. MOREIRA & CIA LTDA ME, EDER ALVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283609 Nr: 11965-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR 

LTDA EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 
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ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284031 Nr: 12301-98.2018.811.0055

 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: SANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Por conseguinte, com fulcro no princípio da cooperação, 

intime-se a empresa requerida para que colacione aos autos ,no prazo de 

15 (quinze) dias: I) o contrato firmado entre as parte da linha telefônica 14 

3282-4355; II) requerimento de cancelamento da linha telefônica 14 

3282-4355; III) cópia das gravações dos atendimentos registrados sob os 

protocolos 447843862, 2017/4953645303 (Atendente Marcos) , 

2018/4507276903 (Atendente Magna), 2018/4656091035 (Atendente 

Cesar), 2018/4827700465, 2018/486517915 (9/7/2018 – Atendente 

Degiane).Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 de setembro de 2018, às 

13h00min (MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 

344, do Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas 

que entender necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de 

produção de provas às partes deverão especificar e justificar as provas 

que pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284033 Nr: 12305-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídica c/c perdas e 

danos e dano moral ajuizada por José Wainer em desfavor de R. G. 

Comercial e Imobiliária Ltda., ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 5 de setembro de 2018, às 13h30min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o inciso I do artigo 

1.048 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281836 Nr: 10530-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUBERTO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

proposto por Daguberto Vieira de Almeida em desfavor de Elias de Oliveira 

Motta, Clovis Antonio Garcia Borges e Clecivaldo de Sousa Ribeiro em 

razão do não adimplemento do débito perseguido no cumprimento de 

sentença em apenso.

 Certifique-se a suspensão do processo em apenso (artigo 134, §3º, CPC) 

e expeça-se mandado de citação da executada e seus respectivos sócios 

para se manifestarem sobre o pedido e indicarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 135, CPC).

Na existência de nova alteração contratual, deverá a parte executada 

também apresentá-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284198 Nr: 12422-29.2018.811.0055

 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: ANA CLAUDIA LUDWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de retificação de registro civil ajuizada por Júlia Brasil, 

representada por Ana Claudia Ludwig, em razão da retificação do registro 

civil para incluir o sobrenome paterno da autora.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Estando a petição inicial devidamente instruída com os documentos de fls. 

07/19 dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283873 Nr: 12189-32.2018.811.0055
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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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 13-vº não comprova o recebimento pelo 

requerido, razão porque não preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte requerente 

para comprovar a mora do devedor colacionando aos autos o AR com 

assinatura do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo requerente, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, para suprir a falta no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284067 Nr: 12336-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Daycoval S/A em face de Jhallyton Silveira de Andrade, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 16).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282399 Nr: 10930-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Honda S/A em face de Edinaldo Rodrigues Nunes, fundamentada 

no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 34°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200374 Nr: 15021-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LOURDES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA, GILBERTO AZAMBUJA, AVAIDES RIBEIRO, 

VALDETE BALDICEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, não foi juntada certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto, planta do imóvel e a ART (anotação de responsabilidade técnica) 

do profissional que assina a planta.

 Posto isso, concedo ao procurador da requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para suprir as faltas apontada, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243443 Nr: 11544-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK IDALGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intimação da 

requerida, para a audiência designada para o dia 30/08/2018, as 14h00min 

horas, onde a correspondência foi devolvida com a in-formação 

DESCONHECIDO”, DEVENDO O ADVOGADO DA REQUERIDA INFORMAR 

NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZER A MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS O 

NOVO ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 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: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a lide gira em torno de conflito 

possessório de imóvel rural objeto de partilha quando do divórcio entre a 

primeira autora e o requerido, o que, em uma primeira análise, não 

convalida com a necessidade de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita em razão dos indícios de que são as parte produtores 

rural, possuindo o segundo autor, inclusive, vários veículos, conforme 

consulta anexa realizada perante o sistema Renajud, bem como 

titularidade de microempresa de prestação de serviços, conforme relatório 

do Sistema Infoseg/PJ.

Desse modo, intime-se os autores para que comprovem que não possuem 

condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, sob pena de indeferimento, ou 

recolha as custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, devem os autores emendar a inicial para adequar o valor 

dado à causa ao valor venal do imóvel ao qual se busca a reintegração, 

eis que do contido em fl. 31, item 4, à época da partilha (2011), o imóvel foi 

avaliado pelas partes em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Deverá ainda 

colacionar cópia integral da matrícula nº 19.851 do CRI desta Comarca.

Com a emenda, voltem-me para apreciação.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284714 Nr: 12851-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos,

Inicialmente, concedo a parte embargante os benefícios da gratuidade da 

justiça para recebimento dos presentes embargos, nos moldes ditados 

pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação, bem como, se detectado que não faz 

“jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo do valor das custas 

processuais devidas.

Considerando-se a ausência de pressupostos legais, bem como a falta de 

requerimento do embargante, recebo os presentes embargos opostos, 

sem efeito suspensivo (CPC, art. 919).

Determino a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284593 Nr: 12755-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, deve o exequente regularizar os termos da 

representação e juntar aos autos prova da sucessão empresarial ou 

instrumento de cessão do crédito apto a embasar a titularidade do título 

executivo, em razão da cédula bancária pertencer a instituição financeira 

diversa da constituída nos autos.

 Posto isso, concedo ao procurador do requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para suprir as faltas apontada, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173844 Nr: 15610-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora ou requerer 

outras diligências que entender pertinente.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo. 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26000 Nr: 2331-65.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 266 de 719



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370/SP, Viviana de Castilho Barbosa - OAB:158045

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral do acordo homologado à fl. 1314 

com o depósito por parte do requerido (fl. 1318/v), proceda-se a 

expedição dos alvarás para levantamento do montante em favor do autor 

e de seu patrono, nos termos da petição fls. 1319/1320 e do Provimento nº 

68/2018 CNJ.

Efetivada a transferência dos valores, não havendo outros requerimentos 

pelas partes, certifique-se eventuais pendencias e após arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285194 Nr: 13237-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR RIBEIRO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA, LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente Jose 

Ribamar Ribeiro Feitosa, para determinar que a primeira requerida Via 

Varejo S/A suspenda imediatamente as cobranças advindas dos débitos 

oriundos da compra do bem (contrato nº 21 1755 0010.573-7), bem como 

se abstenha de inserir o CPF do requerente no rol de inadimplentes até o 

deslinde do presente feito.Em caso de descumprimento das medidas 

impostas, fixo como pena de multa diária no valor R$100,00 (cem reais), 

limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$2.000,00 (dois mil 

reais).Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 de setembro de 

2018, às 15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Cumpra-se com 

urgência. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281624 Nr: 10339-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O prazo para cumprimento é de 5 (cinco) dias.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, artigo 6º, inciso VIII).Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é o caso de inversão do ônus da prova.Nos termos do art. 

334, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 5 de setembro de 2018, às 15h00, devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do art. 335, I, 

do NCPC, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme art. 344, do NCPC.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351, do NCPC, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas 

que entender necessárias.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285196 Nr: 13241-63.2018.811.0055

 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: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, verifico que a autora apresenta fatos que evidencia 

possível fraude em seus cadastros tanto pela requerida Disal 

Administradora e Consórcios Ltda quanto pela Caixa Consórcios 

Administradora S/A. Todavia, não realizou a inclusão da Caixa Seguradora 

no polo passivo, motivo pelo qual restará prejudicada a efetividade de 

eventual deferimento da tutela antecipada e em caso de procedência dos 

pedidos, vez que o cerne da questão envolve ambas as instituições 

financeiras.

 Assim, deve emendar o pedido para incluir a requerida Caixa Consórcios 

Administradora S/A para integrar o polo passivo da lide.

Posto isso, concedo ao procurador da requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para suprir as faltas apontada, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284317 Nr: 12499-38.2018.811.0055

 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: EDNA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando-se que os documentos juntados nos 

autos fornecem indícios de que a autora possui condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família, 
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possuindo, inclusive, um veiculo, conforme consulta anexa realizada 

perante o sistema Renajud. Abstrai-se também do extrato do Sistema 

Infoseg/Caged que a autora possui ocupação profissional junto ao 

Município de Tangará da Serra/MT, percebendo mensalmente a quantia de 

R$ 5.012,94, conforme extrato à fl. 33, o que, em tese, afasta a presunção 

de hipossuficiência da requerente.

Desta feita, intime-se aquela para comprovar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229393 Nr: 17941-53.2016.811.0055

 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): WALDIR BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Vistos,

Defiro a suspensão pleiteada pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo pleiteado, renove-se a avaliação do bem, 

oportunizando o contraditório, e então intime-se o exequente para que se 

manifeste sobre interesse na adjudicação ou interesse na indicação de 

leiloeiro para a realização da hasta publica e então, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197000 Nr: 12416-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15499/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 AUTOS: 197000

Vistos,

Cuida-se de impugnação a gratuidade promovida por Luiz Mariano Bridei 

em desfavor do Espólio de Irineu Zanatta visando a cobrança de 

honorários sucumbênciais.

Praticados alguns atos processuais

Contudo, a fl. 61 postula o impugnante pela desistência do incidente, 

aportando anuência do inventariante e do representante do Ministério 

Publico.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo a parte autora manifestado sua intenção de desistir 

da presente incidente e tendo os demais interessados anuído com tal 

pedido de rigor a extinção do feito.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas finais do incidente pela autora, incabíveis honorários na 

espécie, visto que desistiu do incidente, nos termos do artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.Tangará da Serra, 31 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53508 Nr: 3163-30.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, ESPOLIO DE IRINEU 

ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392/MT, ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20.647-MT, 

DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - OAB:12.280-MT, FREDERICO 

LUIZ GONÇALVES - OAB:8217-B/MT, JAQUELINE RAFAGNIN 

MARQUES - OAB:15499/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 

10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Considerando-se que o feito já foi sentenciado e a mesma transitou em 

julgado e não existe qualquer pedido de cumprimento das mesmas, patente 

a falta de interesse quanto ao pedido de desistência.

Assim, cumpra-se integrlamente a decisão de fls. 415 e então arquive-se 

o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219254 Nr: 9339-73.2016.811.0055

 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): ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, 

LIBERINA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação, na Rua Saturnino Paula da Silveira, no centro de 

Tangará da Serra-MT, ao qual será acrescido a importância relativa à 

tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18360 Nr: 865-07.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 
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MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15499/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Considerando-se a presença de interesses de menores, considerando-se 

as peculiaridades existentes na relação processual destacando-se a 

sucessiva substituição de inventariantes, acolho em parte o parecer do 

Ministério Publico e com fulcro no artigo 642 do CPC aplicado 

analogicamente determino que se encaminhe cópia da inicial, da ultima 

memória atualizada do débito e da minuta do acordo para que o Juízo do 

inventário informe se há qualqeur óbice a celebração do acordo e ao 

pagamento dos credores acordantes nos termos do acordo.

Contudo, indefiro o pedido atinente a remessa dos autos ao contador visto 

que a transação foi propostas em valores inferiores ao débito nominal 

objeto da inicial, não vislumbrando este juízo qualquer justificativa para a 

análise da evolução do débito e natureza de encargos que foram 

afastadas pelo acordo das partes.

Consigne-se no oficio a urgência do presente feito, incluído junto a Meta 2 

do CNJ.

Colhida a manifestação do Juízo do Inventário e inexistindo qualquer óbice 

ao pagametno proposto pelo inventariante, colha-se o parecer do 

Ministério Publico e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 4349-54.2007.811.0055

 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: ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, POLLIANA ELENA 

VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEISA CORBELINO BIANCARDINI 

MUHL - OAB:7117-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRE LUIZ DO REGO - OAB:109367/RJ, ANDRÉ 

TAVARES - OAB:OAB/RJ 109.367, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A

 Vistos,

Considerando-se as Justificativas apresentados pelo perito, 

considerando-se os valores consideráveis objeto de apuração contábil e 

que as impugnações não trouxeram qualquer elemento objetivo que 

justificasse a redução dos honorários propostos, que aliás se mostram 

módicos quando consideramos o objeto da lide e da pericia atinente a 

remanescente de indenização de safra sinistrada e a quantidade de 

quesitos apresentados pelos impugnantes, indefero a impugnação 

apresentada e homologo a proposta de honorários, intimem-se os 

executados para que promovam o recolhimento dos honorários 

devidamente atualizados nos termos da proposta no prazo legal, sob pena 

de reputar-se prejudicada a perícia contábil.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 15220-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER MAX OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIZ TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará Eletrônico n. 

421555-9/2018 expedido nos autos as folhas 203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278702 Nr: 8000-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Considerando-se as informações atinentes a realização de CAR e 

reflorestamente voluntário da área objeto da lide, antes da apreciação dos 

embargos de declaração e do pedido de revoação da antecipação de 

tutela, reputo oportuna a realização de audiência de conciliação.

Para tanto designo audiência para o dia 21 de agosto de 2018, às 16:00 

horas-MT.

Ciência ao Ministério Publico. Intime-se o requerido pelo DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177063 Nr: 19132-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos,

Intime-se o exequente para que apresente memória atualizada do débito e 

extrato do INSS comrpovando a manutenção dos descontos atinentes ao 

contrato excluído e consequente descumprimento da obrigação de fazer a 

qual foi vinculada o preceito cominatório.

Após conclusos para o recebimento do pedido de cumprimento de 

sentença, atinente ao preceito cominatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128319 Nr: 7210-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Consdierando-se que o patrono ora exequente deu quitação no que tange 

a sua parcela dos honorários sucumbênciais reputo prejudicado o pedido 

de cumprimento de sentença.

Outrossim, considerando-se o transito em julgado da sentença proferida 

nestes autos e sendo certa a suspensão da exigibilidade quanto a 

cobrança de custas contra o embargante, certifique-se a inexistência de 

outros pedidos de cumprimento de sentença e o translado da sentença e 

certidão de trânsito em julgado para o feito principal e então arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 3348-39.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IEL INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020-MT, ISABELA ANTUNES SILVA - OAB:8 327-MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B, PABLO JOSE 

MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49384 Nr: 4458-39.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos,

A consequência legal do não pagamento em juízo é que o crédito do 

arrendamento deve ser reputado inadimplido, nada obstando que o 

exequente promova a execução do crédito caso tenha interesse na sua 

sub-rogação ou a realiação da alienação judicial, ficando indefirido o 

pedido retro, visto que inadimplência não constituí crime.

Assim oportunize-se a manifestação do exequente para que se manifeste 

sobre seu interesse na sub-rogação do crédito nos termos do artigo 857 

do CPC.

Ressalto, que nos termos do artigo 857 do CPC a subrogação do crédito 

não implica em extinção total ou parcial do débito executado, ao menos até 

seu efetivo pagamento, nada obstando no prosseguimento da presente 

execução sem prejuízo de eventual promoção de execução em relação ao 

crédito sub-rogado.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147134 Nr: 6905-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, ELONI ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:SP-182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 [...]Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Em 

caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Por outro lado, 

compulsando aos autos, verifica-se o não esgotamento das diligências 

para tentativa de localização de bens pertencentes aos executados, 

sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas 

perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem 

os executados, e nas demais que porventura possam ser encontrados 

bens em seu nome.Assim, indefiro, por ora, a realização de diligência junto 

ao sistema Infojud, postergando sua análise para após a comprovação de 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens em 

nome dos executados.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 1505-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 451 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 452).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139314 Nr: 9782-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MONTEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

 Trata-se de pedido para que a companheira do reeducando leve o filho do 

mesmo, de 14 anos de idade, para visitá-lo na unidade prisional.

Com vista dos autos, o MPE registrou a ausência da documentação 

necessária.

 É o relato do necessário. Decido.
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 Atenta às argumentações, tanto do promotor de justiça como da defesa, 

concluo que a representação do adolescente deve ser regularizada, 

razão pela qual concedo o prazo de 30 dias para comprovação da guarda, 

o que possibilitará a análise do pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141601 Nr: 942-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Processo Crime nº. 942-64.2012.811.0055 – Cód. 141601VISTOS 

ETC.Trata-se de execução penal, na qual o reeducando Jhone Costa 

Lucas estava cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, deixou de 

cumprir as condições estabelecidas na audiência admonitória, praticando 

novo crime.Em consulta ao Sistema Apolo constatei que o reeducando foi 

preso em flagrante no dia 20 de Outubro de 2017, sendo, inclusive, 

denunciado junto aos autos de Código 269223.Vieram os autos 

conclusos.DESIGNO audiência de justificação para o dia 03 de Agosto de 

2018 às 13h30min.INTIME-SE e REQUISITE-SE o apenado para 

comparecimento. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública e/ou 

Defesa técnica do apenado.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Tangará da Serra - MT, 25 de Abril de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 265609 Nr: 28905-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 01/08/2018

Dados Gerais

Execução Número: 28905-71.2017.811.0055

Nome Reeducando: Jovelino Almeida Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 12a 0m 0d 04/01/2015 19/01/2018 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data de Prisão Definitiva: 19/01/2018

Total da Pena: 12a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 19/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 05/11/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

19/01/2018 + 4a 9m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(19/01/2018 - 19/01/2018) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 19/01/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 18/01/2026

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/01/2018 + 8a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 5m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/01/2018 + 12a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 6m 13d

Data do Término da Pena: 18/01/2030

Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161203 Nr: 11635-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA ARAUJO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defensoria Pública, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido 

o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186421 Nr: 3854-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva do 

informante Gustavo Manoel Messias Silva, externada pelo Ministério 

Público nesta oportunidade e da testemunha PM Marivan Carneiro de 

Carvalho, externada pela Defesa, também nesta oportunidade. 2) 

DECLARO ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público e, em seguida, à Defensoria Pública, para apresentação 

de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 3) Após 

cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de 

sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 232587 Nr: 21585-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, JAQUELINE 

MARCELINA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SODEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERI AP. REDIVO VIEIRA - 

OAB:24785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Em consonância 

com a manifestação do Parquet feita nesta audiência, DEFIRO a habilitação 

da ofendida, Sra. Jaqueline Marcelina da Conceição, como assistente de 

acusação, por intermédio de sua causídica, Dra. Rosimeri Aparecida 

Redivo Vieira, considerando que já há procuração juntada aos autos (fls. 

82) com fulcro no artigo 268 do CPP. 1.1) ANOTE-SE a habilitação na capa 

dos autos e no Sistema Apolo. 2) HOMOLOGO, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha PM 

Moisaniel Fonseca Alves, externada pelo Ministério Público nesta 

oportunidade. 3) DECLARO ENCERRADA a instrução processual. 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à assistência de 

acusação e, por fim, à Defesa técnica, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo três (03) dias pelo Ministério Público, de dois (02) dias 

pela assistência de acusação e de cinco (05) dias, cada. 4) Após 

cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de 

sentença. CUMPRA-SE”.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200899 Nr: 15428-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa do réu, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido o item 

anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199208 Nr: 14188-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE GREGE FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Autos nº: 14188-25.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 199208.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso interposto às fls. 78/78 verso, nos termos do art. 

593, inc. I c/c art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contra-arrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DURAES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDER DE SOUZA DA SIILVA (REQUERIDO)

TRANS JRP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INGRID FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A despeito de qualquer discussão a respeito de ser o 

parcelamento previsto no art. 916 do CPC um direito potestativo do 

devedor, ou uma prerrogativa que dependa da anuência do credor e, 

considerando que o exequente manifestou anuência ao pedido, DEFIRO o 

parcelamento do débito, suspendendo os atos executórios. Em caso de 

descumprimento, deverá a parte exequente, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Defiro o 

levantamento do valor incontroverso depositado pelo executado (ID 

14292506), observando quanto as determinações constantes na segunda 

parte da decisão do ID 14400836. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação 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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001821-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT 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 08/10/2018, às 16h00min, 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: 1001828-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WISLAINE DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 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 04/09/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001866-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/10/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000525-84.2018.8.11.0055

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:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pela certidão juntada no ID 12510170 verifica-se que o Sr. Oficial 

de Justiça já diligenciou no sentido de localizar bens em nome da 

executada, diligência essa que foi infrutífera. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender cabível, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001231-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DE SOUSA PRIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado o pedido de penhora on line, necessária a 

apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, INTIME-SE o 

exequente para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Numero do Processo: 1000861-88.2018.8.11.0055 REQUERENTE: ISAAC 

SOARES DOS ANJOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais ajuizada por ISAAC SOARES DOS ANJOS 

em face do Estado de Mato Grosso, em virtude de não haver razão para 

existir um mandado de prisão em aberto, aduzindo que seu nome ainda 

não foi excluído do sistema nacional de mandados de prisão. Aduz o 

requerente que teve uma condenação de 2 anos (pena de reclusão) por 

ter furtado coisa alheia. Relata ainda que mudou de endereço não tendo 

sido localizado pelo oficial de justiça para ser intimado da sentença, sendo 

que em 02/01/2018 foi preso e liberado após audiência de custodia. 

Contudo, afirma que o Estado, por intermédio de seus agentes públicos 

não atualizaram o nome do autor para excluírem do sistema nacional de 

mandados de prisão, incorrendo em ato ilícito por omissão, recaindo 

plenamente em dever indenizatório por culpa objetiva do Estado, 

importando ou não a culpa, bastando a comprovação do dano efetivo, em 

detrimento constitucional O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, 

aduzindo, ausência dos requisitos caracterizadores do dever de 

indenizar. Analisando os elementos e as provas produzidas nos autos, 

entendo que não assiste razão a parte autora. Destaco que a 

responsabilidade civil do poder público é objetiva, nos termos do artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes 

derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária 

a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Entretanto, nas 

hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da 

Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha 

do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de 

medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso, desse modo, 

tem-se que analisar se restou comprovada a conduta, o nexo causal, o 

dano, além da culpa ou dolo do Estado. Como dito acima, o requerente 

relatou que seu nome não foi excluído do sistema nacional de mandados 

de prisão e que por tal motivo tem direito ao pleito indenizatório. Entendo 

que a prova carreada aos autos não enseja suficiência probante do dano 

moral, pois somente demonstra mero aborrecimento, sem maiores 

repercussões, quer no sentido pessoal, sem humilhação exagerada e sem 

um sofrimento extraordinário, visto que os elementos trazidos não nos 

levam a esta conclusão. Afinal, não teve relato de conduta de qualquer 

agentes público exercida de forma excessiva, tampouco que referido 

mandado de prisão em aberto acarretou a segregação do autor de forma 

indevida. Não há informação alguma neste sentido nos autos, mas tão 

somente que consta o mandado de prisão em aberto em nome do autor. 

Em caso análogo o Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou no 

mesmo sentido, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Verificado que o autor foi 

mantido na Delegacia de Polícia por curto período, enquanto aguardava a 

averiguação da validade, pelos policiais, de mandado de prisão contra ele 

expedido, por dívida de pensão alimentícia, não sendo submetido a 

vexame ou humilhação, inexiste o dever de indenizar. Mero transtorno ou 

aborrecimento que não se revela suficiente à configuração do dano moral. 

Ausência de prova quanto aos efetivos danos que o autor aduz ter 

suportado, ônus que lhe competia. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO IMPROVIDA” (Apelação Cível nº 70019645506, 10 Câmara 

Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 13/09/2007). 

“APELAÇÃO Indenização - Responsabilidade civil – Danos morais - Pedido 

de reparação por suposta prisão ilegal - Caracterização de erro judiciário - 

Mandado de prisão que não foi devidamente baixado do sistema PRODESP 

mesmo após dois anos da absolvição do apelado - Reconhecimento deste 

fato pela própria apelante - Ausência de comprovação dos requisitos 

ensejadores do dever de indenizar - Não comprovado dano/prejuízo moral 

- Não houve de fato prisão, mas simples averiguação (...) Recurso 

provido” (Apelação 0004953-15.2012.8.26.0510, 6ª Câmara de Direito 

Público, Relatora: Silvia Meirelles, julgado 07/04/2014). O Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais entende do mesmo modo. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -OMISSÃO NO 

RECOLHIMENTO DE MANDADO PRISIONAL - DETENÇÃO PARA 

AVERIGUAÇÃO DO MANDADO - POSTERIOR LIBERAÇÃO - MERO 

ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 

1 - A simples detenção para averiguação de mandado de prisão 
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anteriormente expedido, ainda que já cumprida a pena que a ele deu 

origem, não gera o dever da Administração indenizar por erro judiciário, 

ainda mais quando não comprovado nos autos que a detenção se deu de 

forma arbitrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0327.14.000222-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/07/0016, publicação da súmula em 19/07/2016) Desta forma, o 

requerente não comprovou o dano moral descrito no artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal e no artigo 927 do Código Civil, a fim de ensejar uma 

condenação em danos morais. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO 

POR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais, com espeque no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. Karla Paloma Busato 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DA 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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000695-56.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14380081), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 12203701). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar o autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000714-62.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14383319), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 12550578). O 

reclamado igualmente não compareceu ao ato, porém não foi citado, 

conforme juntada de AR aos autos (cf. ID 13359899). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 

de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO)

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-89.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, 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 pesquisa foi infrutífera, 

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. Tangará da Serra, 01 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 274202 Nr: 4423-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUESMARA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, através do seu procurador, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 201909 Nr: 16275-51.2015.811.0055

 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: JOSE FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, através do seu procurador, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 279158 Nr: 8368-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA MARINGA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 271190 Nr: 2152-43.2018.811.0055

 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: Edna Aparecida Girotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.14.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 271190 Nr: 2152-43.2018.811.0055

 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: Edna Aparecida Girotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 274202 Nr: 4423-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUESMARA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 201909 Nr: 16275-51.2015.811.0055

 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: JOSE FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 270283 Nr: 1358-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 280875 Nr: 9679-46.2018.811.0055

 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: SEDMAR MACHADO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA SETTER BACCON - 

OAB:24273/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 245888 Nr: 13427-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 245888 Nr: 13427-23.2017.811.0055

 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: ANDERSON DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 248479 Nr: 15414-94.2017.811.0055

 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: HERLAN CARLOS DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimo a parte requerente, através do seu procurador, acerca do 

despacho de fls.104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219429 Nr: 9484-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia Crime->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento 

Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RIKELLE GOMES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAJANA RAQUEL DOS SANTOS, GENOINO 

SANTOS, VICTOR MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALZIRA PAPADIMACOPOULOS 

NOGUEIRA - OAB:3754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, 

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Intimo a parte querelante através de seu procurador, acerca da sentença 

de fls.119/120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219429 Nr: 9484-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia Crime->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento 

Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RIKELLE GOMES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAJANA RAQUEL DOS SANTOS, GENOINO 

SANTOS, VICTOR MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALZIRA PAPADIMACOPOULOS 

NOGUEIRA - OAB:3754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, 

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Intimo os autores do fato, através de seus procuradores, acerca da 

Sentença de fls.119/120.

Comarca de Lucas do Rio Verde
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Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 1920-71.2012.811.0045

 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: RJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do total das custas do processo a que foi 

condenada, no importe de R$ 260,07 (Duzentos e sessenta reais e sete 

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$ 71,65 

(Setenta e um reais e sessenta e cinco 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106664 Nr: 2145-86.2015.811.0045

 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: EVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87255 Nr: 1063-88.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE NOGUEIRA DOS SANTOS ME

 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: DIAS

AUTOS N.º 1063-88.2013.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: SALETE NOGUEIRA DOS SANTOS ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Salete Nogueira dos Santos Me, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Maranhão, Nº 953/N, Esq. Com Av. Cuiabá, 

Bairro: Setor Industrial, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 

505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25523 Nr: 3330-43.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DEQUIAS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, Lucans Nogueira - OAB:16040, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 3330-43.2007.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ DEQUIAS VIANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Dequias Viana, Cpf: 

84347180144, Rg: 1201190-8 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Bergamo, Nº 2746 - S, Quadra 173, Lote 08, Bairro: Jd das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 

505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 
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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, 31 de julho de 2018.

 Luciana Maria Adams Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86355 Nr: 150-09.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, SANDRA 

REGINA PETTERSON MORAGA, HÉLIO ERNESTO MORAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 150-09.2013.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA e SANDRA 

REGINA PETTERSON MORAGA e HÉLIO ERNESTO MORAGA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Hélio Ernesto Moraga, Cpf: 

50627236120, Rg: 789.678 SSP MS Filiação: João Estevão Moraga e de 

Pânfila Iturbe Moraga, Endereço: Av. Goiás Nº1.717-s, Ou 1.137-S 2º Piso, 

Bairro: Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

E x e c u t a d o s ( a s ) :  M e r c a n t i l  C o n s t r u t o r a  L t d a ,  C N P J : 

06911922000137Inscrição Estadual: 132649870, Endereço: Av. Goiás 

Nº1.717-s,, Bairro: Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Executados(as): Sandra Regina Petterson Moraga, Cpf: 89786947134, Rg: 

001132863 SSP MS, Endereço: Avenida Goiás, Nº 1737 S, Bairro: 

Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: 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$ 

505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000723-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO METZNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI EDILSON KRONBAUER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA DALL AGNOL OAB - MT0011603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000723-88.2017.8.11.0045. AUTOR: 

PAULO FERNANDO METZNER RÉU: RUDINEI EDILSON KRONBAUER Vistos 

etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. III. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000723-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO METZNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI EDILSON KRONBAUER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA DALL AGNOL OAB - MT0011603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000723-88.2017.8.11.0045. AUTOR: 

PAULO FERNANDO METZNER RÉU: RUDINEI EDILSON KRONBAUER Vistos 

etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. III. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000723-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO METZNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI EDILSON KRONBAUER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA DALL AGNOL OAB - MT0011603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000723-88.2017.8.11.0045. AUTOR: 

PAULO FERNANDO METZNER RÉU: RUDINEI EDILSON KRONBAUER Vistos 
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etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. III. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000723-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO METZNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI EDILSON KRONBAUER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA DALL AGNOL OAB - MT0011603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000723-88.2017.8.11.0045. AUTOR: 

PAULO FERNANDO METZNER RÉU: RUDINEI EDILSON KRONBAUER Vistos 

etc. I. Defiro pedido de habilitação dos representantes da parte requerida 

nos autos. Proceda-se os doutos advogados, junto com a Secretaria 

desse Juízo, com o necessário para habilitar-se no sistema e receber as 

notificações. II. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. III. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001549-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORLEI SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001549-17.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JORLEI SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para que 

apresente impugnação a contestação apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias. II. Após, retorne-me conclusos. III. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38361 Nr: 3398-85.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:OAB/SP 101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador, para 

que, providencie o recolhimento da Carta Precatória a ser expedida para a 

Comarca de São José do Rio Claro (Nova Maringá), onde os bens serão 

penhorados e avaliados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91369 Nr: 5249-57.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEIDSOM ALVES OLIVEIRA, GENICELI CRISTINA DE 

FREITAS LOPES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO POLETTO, SANDRA 

HELENA BERNARDI POLETTO, CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Silva Alves - 

OAB:8.882, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor para que 

providecie o recolhimento da carta precatória, a fim de expedir a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120855 Nr: 1009-20.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANILSON SABINO PROFETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26148 Nr: 198-41.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICYELE 

SANTANA ROCHA, para devolução dos autos nº 198-41.2008.811.0045, 

Protocolo 26148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27557 Nr: 1647-34.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICYELE 

SANTANA ROCHA, para devolução dos autos nº 1647-34.2008.811.0045, 

Protocolo 27557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35969 Nr: 982-47.2010.811.0045

 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: PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE 

ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICYELE 

SANTANA ROCHA, para devolução dos autos nº 982-47.2010.811.0045, 

Protocolo 35969, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000727-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. C. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000727-91.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DIEGO TESSARI REQUERIDO: GLEICIELE LIDIANE 

CARVALHO TESSARI 1. Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio 

consensual requerido por Diego Tessari e Gleiciele Lidiane Carvalho 

Tessari, mencionando que estão separados de fato já há algum tempo e 

disciplinando as demais condições que regerão o divórcio. Juntaram 

documentos. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A separação de fato 

restou satisfatoriamente comprovada nos autos, estando patente a 

inviabilidade e impossibilidade de reconciliação. Não há mais que se exigir 

lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a 

alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. O Ministério Público não 

se opôs a homologação do acordo entabulado entre as partes, conforme 

ID Num. 13982955. Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida 

que se impõe. No mais, o acordo avençado entre as partes se mostra 

hígido, eis que satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 

art. 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 487, inciso III, “b” do Código 

de Processo Civil, decretar o divórcio de Diego Tessari e Gleiciele Lidiane 

Carvalho Tessari, e ao mesmo tempo homologar o acordo pactuado no que 

tange às condições que o regerão. A mulher voltará a usar o nome de 

solteira, ou seja, Gleiciele Lidiane Carvalho. 3.2. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento desta, inclusive 

mandado de averbação ao registro civil competente, encaminhando-se 

para o cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita, devendo ser 

expedidas duas vias da Certidão de Casamento já constando a 

averbação, para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos autos. 

3.3. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. 

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES LUSTOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FREITAS DOS SANTOS (RÉU)

ADELAR VILMAR GLAESER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001333-22.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ALEXANDRE GONCALVES LUSTOSA RÉU: ADELAR VILMAR GLAESER, 

RENATA FREITAS DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às Doc. 

Num. Num. 13668788 Pág. 1/2 e 13715246, restando extinto o processo 

com resolução do mérito. 2. Isento de custas, eis que as partes são 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3. Tem-se entendido que: 

“As sentenças meramente homologatórias não precisam ser 

fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação 

(RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as 

baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira GrisosteBarbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY CATARINA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BOITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE DAVID (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1003003-95.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes, 

no dia 07 de abril de 2016, firmaram contrato de compra e venda, que 

visava proceder à aquisição do fundo de comércio, que compreendia, na 

hipótese concreta, por determinados bens móveis, o ponto comercial, a 

carteira de clientes e da utilização do nome “Vidro Lucas Vidraçaria” da 

empresa “Fernando de David - ME”, mediante o pagamento da quantia em 

dinheiro de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), momento em que se 

estabeleceu cláusula contratual de não-concorrência, em que o 

vendedor/executado se comprometia a não exercer o “ramo de atividade 

varejista de vidraçaria na cidade de Lucas do Rio Verde/MT pelo prazo de 

12 (doze) anos, salvo se ocorrer a resolução deste instrumento por 

inadimplemento contratual e/ou o compromissário comprador vender da 

empresa, salvo para os fiadores deste instrumento”, dentre outras 

vedações (evento n.º 14306549). As provas produzidas no processo 

evidenciam que o executado, logo após a celebração do contrato venda, 

na data de 02 de junho de 2017, constituiu nova empresa, que dentre 

outras atividades, dedica-se ao comércio varejista de vidros (eventos n.º 

14306583 e 14306604). Com efeito, a cláusula de “não-concorrência” 

objetiva viabilizar a proteção ao estabelecimento e ao ponto comercial e 

constitui a vedação/proibição, imposta ao alienante, de restabelecer-se em 

idêntico ramo de atividade, na mesma praça, para fazer concorrência 

direta ao comprador. A regra prevista no art. 1.147 do Código Civil prevê o 

prazo de 05 (cinco) anos de proibição. Todavia, nada impede que as 

partes contratantes, de livre e espontânea vontade, estabeleçam prazo 

diferente, pois a regra visa a evitar a proteção do estabelecimento e 

impedir a redução de clientela e inviabilizar o exercício da atividade 

comercial pelo adquirente. Portanto, diante deste cenário, subsistindo 

evidências que demonstram o não-cumprimento da cláusula de 

“não-concorrência”, com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, 

inciso IV, art. 300 e art. 822, todos do Código de Processo Civil, Determino 

que o executado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o encerramento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 280 de 719



das atividades empresariais, realizadas no exercício do comércio varejista 

de vidros e atividades correlatas, no âmbito da cidade de Lucas do Rio 

Verde/MT, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 

10.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

sem pre juízo da real ização de nova ava l iação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. Proceda-se à 

citação e intimação do executado 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]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no 

percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se 

que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela 

metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira 

o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002672-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes para que fiquem cientes acerca da perícia agendada 

para o dia 05/09/2018 (quarta-feira), a partir das 08:30 horas ou 13:30 

horas, observada a ordem de chegada, com o perito Guido Vaca 

Céspedes, na Clinica Centro Médico Céspedes, localizada na Av. Mato 

Grosso, nº 936/S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86084 Nr: 5758-22.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT, Wilson 

José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5758-22.2012.811.0045.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por Costa Sementes e Maquinas LTDA contra Savana Agricultura de 

Precisão Ltda, em que pretende a satisfação de dívida consubstanciada 

em título executivo extrajudicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida Cumpre destacar, também, que conforme se extrai 

do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. 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.: 134941 Nr: 528-23.2017.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA, 

SANDRO IVA MENEZES, EDIRLEI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 Processo n.º 528-23.2017.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 313, inciso II do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO o andamento do processo até total 

cumprimento do acordo realizado no processo executivo que tramita em 

apenso. 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.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

 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: MIRIAM MOREIRA DA SILVA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749, MARCIA BRESSAN CELLA - 

OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2040-46.2014.811.0045 – CÓD. 95169.

Considerando-se que já foram expedidas três cartas precatórias à 

Comarca de Ananindeua/PA (fls. 96, 122 e 150), com a finalidade de 

proceder à realização de perícia na parte autora, as quais restaram 

frustradas, somado ao fato de que o presente feito está classificado como 

“Meta 2 do CNJ”, e também como forma de prestigiar os princípios da 

razoável duração do processo e celeridade processual, DEFIRO o pedido 

acostado à fl. 176.

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 19/09/2018, a partir das 08h30min, 

observada a ordem de chegada.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, munida de todos os 

exames/atestados médicos, registrando-se, de maneira expressa, que a 

ausência injustificada acarretará na perda da faculdade de produzir a 

prova pericial e revogação da medida liminar concedida.

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.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida (fl. 173), 

independentemente de cumprimento.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

“Meta 2 do CNJ”.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34576 Nr: 5447-36.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ANTONIO MOLINARI, IVANI MARIA MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO DEMATHÉ - 

OAB:SC/24132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 INTIMO a parte autora para vistas do teor do ofício de fl.166-verso, em 

que o Cartório exige "apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União em nome da 

empresa trnasmitente, Adubos Moema Indústria e Comércio LTDA, em 

atendimento ao que determina o art. 47, I, b, da Lei 8.212/91". Ainda, 

INTIMO para dar prosseguimento ao processo, no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155238 Nr: 3001-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAIS RUVIARO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:MT/11.470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:MT13546

 Tendo em vista a não localização da testemunha no endereço informado, 

intimo a parte requerida, para que, caso queira, forneça novo endereço 

para intimação do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28264 Nr: 2321-12.2008.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2321-12.2008.811.0045 – CÓD. 28264.

Com fundamento no conteúdo do art. 41 da Lei n.º 6.830/1990, 

DETERMINO que a embargada providencie a exibição/apresentação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, de cópia dos extratos das CDAs, conforme 

solicitado pelo perito na petição de fls. 349/350.

Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se acerca dos 

honorários do perito, bem como a embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite, em juízo, o valor dos referidos honorários.

Depositado o valor dos honorários, intime-se o ‘expert’ para que designe a 

data para realização dos trabalhos, com antecedência de no mínimo 30 

(trinta) dias.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41169 Nr: 1476-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:OAB/MT 10.130, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:OAB/SP 

133.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 Processo n.º 1476-72.2011.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se a exequente, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline se a executada realizou 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.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 768-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL, ADELAR DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - 

OAB:45537, Nivaldo José Bello Júnior - OAB:76734, TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 768-56.2010.811.0045 – CÓD. 35750.

Comprovado o depósito dos honorários periciais (fls. 267/268), 

EXPEÇA-SE alvará de liberação, referente a 50% do valor dos honorários, 

em benefício do perito, registrando-se que o valor remanescente só será 

liberado ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários [art. 465, § 4.º do Código de Processo Civil].

Após, aguarde-se a realização da perícia.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 INTIMO as partes acerca da data de realização da perícia: dia 27/08/2018, 

às 08h00min, no estabelecimento do perito, situado à Rua Campo Erê, 

387-E, , bairro Pioneiro - Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78.455-000. 

Contatos do perito Sr. Aldo Nuss: Tel. (65)9 9646-2728 , (65)3549-5171 e 

e-mail nussaldo@gmail.com.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152059 Nr: 1126-40.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o teor do petitório de fls. 20/24, REVOGO as medidas 
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protetivas de urgência fixadas à fl. 14, sem prejuízo de serem novamente 

aplicadas no caso de mudança do cenário doméstico em questão.

2. Apense-se o presente feito aos autos principais, tão logo ele aporte 

neste Juízo (artigo 1502, seção 23, capítulo VII, da CNGC/MT).

3. Intime-se na forma da lei.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152512 Nr: 1422-62.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de requerimento formulado pelo ofensor, por meio de advogado 

constituído, pugnando pela revogação das medidas protetivas 

anteriormente fixadas (fls. 13/29).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (fl. 51).

Pois bem.

Em que pese o alegado, entendo que não houve alteração fática capaz de 

macular a decisão que decretou as medidas de proteção em favor da 

ofendida, razão pela qual mantenho-a integralmente.

 Não obstante, fixo o prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas 

de proteção retro fixadas, contados desta data, sem prejuízo de ser 

prorrogado futuramente caso haja pedido da ofendida devidamente 

justificado.

Intime-se o Ministério Público, a ofendida, o ofensor e seu advogado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 103902 Nr: 726-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 Vistos etc.,

1. Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que a Ação Penal nº. 

1310-98.2015 (id. 105032) foi devidamente julgada, por sentença 

transitada em julgado, oportunidade em que foi decretada a perda em 

favor da União do veículo FIAT STRADA, de cor branco, placa NJF – 2869, 

chassi 9BD27803A9709877. Assim sendo, dou por prejudicado o recurso 

de apelação de fl. 74.

2. Com efeito, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 4240-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEREZINHA MORANTI SENA - 

OAB:7545-B/MS

 Vistos etc.,

1. Diante do teor dos documentos de fls. 314/321 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da 

Execução Penal de Espumoso/RS, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas sinceras homenagens.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155547 Nr: 9065-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 “Vistos etc., 1. Defiro o acima requerido pelo Ministério Público, e de 

consequência determino a devolução do presente executivo ao Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Sinop/MT, vez que o recuperando não foi 

localizado nesta Comarca, conforme certidão de fl. 174. 2. Procedam-se 

as baixas e anotações de estilo. 3. Dou os presentes por intimados. 4. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais”.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000007-27.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOYCEELLEN 

MONTEIRO VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Converto o julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005238-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DUARTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005238-69.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DANILLO DUARTE 

BORGES REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 
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consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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 DECISÃO Numero do 

Processo: 1000153-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ARTUR DENICOLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010056-18.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERITO EDER NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010056-18.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: MADEVERDE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ROMERITO 

EDER NOGUEIRA Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que não foi 

possível à citação do requerido até a presente data, e o exequente ainda 

pleiteia pelo arquivamento do processo. Conforme exigência do artigo 319 

do Código de Processo Civil é necessário o endereçamento da residência 

do réu para fins de citação e intimação, embora oportunizada por várias 

vezes à parte autora indicação da referida informação, esta não trouxe 

novas informações nos autos, sendo por este motivo o indeferimento da 

inicial é medida que se impõe. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; (...) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código 

de Processo Civil e art. 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010518-04.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIEL MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010518-04.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: NADIEL MACHADO Vistos etc. 

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição de id. 

11305488, no prazo de dez dias Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005214-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IREDSON SOARES DOS REIS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005214-41.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IREDSON SOARES 

DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligências. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SILVA RAMOS (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010210-94.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JUSCELINO SILVA 

RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, 

arquive-se com as advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010382-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ROBERTO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 2.077,28 

(dois mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme cálculo 

no Id. 11337032. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. No que se refere ao pedido constante no id. 

1137047, intime-se o ilustre Advogado a esclarecer sobre o que se refere, 

uma vez que o cumprimento de sentença foi requerido pelo Banco Itaucard 

S/A. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010440-73.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

RUI MIGUEL DA SILVA SA CARREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010440-73.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - 

ME, RUI MIGUEL DA SILVA SA CARREIRA Vistos. Intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão de id. 12095187, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON MARTINS CORREA - ME (REQUERIDO)

MARCOS DIONES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000624-55.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

MARCOS DIONES DE OLIVEIRA, JUDSON MARTINS CORREA - ME Vistos. 

Ante o teor da certidão de id. 12093503, intime-se o autor para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON HENQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000081-81.2018.8.11.0045 REQUERENTE: DENILSON HENQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, 

depreende-se, que a parte Reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação (ID12094130), em que pese ter sido 

devidamente intimada e apresentou justificativa fora do prazo requerido. 

Destaca-se que em âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas às audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o 

processo além doas casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da 

contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do 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, da 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 

a MM. Juíza 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 março de 2018. 

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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON HENQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000081-81.2018.8.11.0045 REQUERENTE: DENILSON HENQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, 

depreende-se, que a parte Reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação (ID12094130), em que pese ter sido 

devidamente intimada e apresentou justificativa fora do prazo requerido. 

Destaca-se que em âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas às audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o 

processo além doas casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há 
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senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da 

contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do 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, da 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 

a MM. Juíza 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 março de 2018. 

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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES DA SILVA HORA (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:

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: 1001302-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LINDA INES DA 

SILVA HORA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, de 

forma genérica, alega a parte Reclamada que houve contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Pelo contrário, embora a parte reclamada 

tenha trazido aos autos apenas “prints de tela”, friso que estão ilegíveis, 

não havendo como identificar qualquer informação ali constante, logo, sem 

qualquer condão de fazer prova a seu favor. Por fim, resta devidamente 

comprovado que houve a inclusão do nome da Reclamante no Serasa sem 

a comprovação de que existesse qualquer vínculo com a empresa 

requerida, não fazendo a Reclamada qualquer prova contrária, para que 

eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao 

prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrições posteriores à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. 

Em que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, 

a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está 

sendo discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas 

daquele que nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES 

POSTERIORES - NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A 
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existência de outros apontamentos não obsta a indenização, 

considerando que somente a preexistência de inscrição legítima nos 

cadastros de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral decorrente 

de negativação indevida (súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras 

inscrições posteriores nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a 

indenização, contribui para sua redução a um valor mais baixo que o 

usualmente arbitrado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/09/2017, publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever 

da Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este, proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para à MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, para as devidas providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT., 15 de março de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT., 20 de março de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIEL PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004040-94.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GERCIEL PEREIRA 

DE SOUSA 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 análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

(ID.12089370), em que pese ter sido devidamente intimada e não 

apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da 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 a MM. Juíza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SANTOS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003453-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADEMIL SANTOS 

CAMARGO 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 análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

(ID12142535), em que pese ter sido devidamente intimada e não 

apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da 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 a MM. Juíza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005222-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON MACHADO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 
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Processo: 1005222-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WERMESON 

MACHADO DIAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 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. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência (ID.12112144), alegando necessidade de 

perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada 

na sua contestação (ID. 12043591), os quais comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de forma 

deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o 

tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a 

tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que 

tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “A rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de desistência do Autor e passo a 

decidir à lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 

dúvida, a contratação do débito (IDs 12043591 - 12043597). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de março de 2018. 

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, 20 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005276-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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: 1005276-81.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAURO CESAR 

MONDSTOCK PERAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência (ID.12096434), alegando necessidade de 

perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada 

na sua contestação (ID. 12046607), os quais comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de forma 

deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o 

tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a 

tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que 

tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “A rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de desistência do Autor e passo a 

decidir à lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 
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dúvida, a contratação do débito (IDs 12046607). É evidente, portanto, que 

o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifica-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGINALDO BENTES VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005095-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE REGINALDO 

BENTES VIDAL 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 análise aos autos, depreende-se, que a 

parte Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação (ID11775684), em que pese ter sido devidamente intimada e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da 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 a MM. Juíza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DO NASCIMENTO PEREIRA DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000029-85.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JANAINA DO 

NASCIMENTO PEREIRA DA SOLIDADE 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 análise aos autos, depreende-se, 

que a parte Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação (ID.12110032), em que pese ter sido devidamente intimada e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da 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 a MM. Juíza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005197-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal, 

bem como para ciência da sentença proferida nos autos. Lucas do Rio 

Verde - MT, 01 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010525-64.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PIERO VICTOR GRISA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. MELO - SERVICOS AGRICOLAS - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010525-64.2012.8.11.0045, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: PIERO VICTOR GRISA 

EXECUTADO: E. P. MELO - SERVICOS AGRICOLAS - EPP 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 análise aos autos, depreende-se, que a parte Promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID.588429) 

estando presente apenas seu Patrono , em que pese ter sido devidamente 

intimada e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas às audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o 

processo além doas casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da 

contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do 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, da 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 

a MM. Juíza 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 março de 2018. 

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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CANABARRA 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:

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: 1005263-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCIELI 

CANABARRA SANTOS 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. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte requerente que teve 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito (ID 12058760). É evidente, portanto, que o reclamado se 

incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifica-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juiza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005244-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS ZACARIAS ACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005244-76.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOAO LUIS ZACARIAS ACCO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 
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resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta por JOÃO LUIS ZACARIAS ACCO, requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada no pagamento de danos morais, tendo em vista 

que a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por 

dívida inexistente. Afirma, que não tem o nenhum débito com a requerida, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente 

indevidas. Por essas razões, requer a declaração de inexistência de 

débito e a condenação na ré em danos morais. Em contestação, a parte 

Reclamada traz provas suficientes, comprovando que a parte autora não 

só tinha conhecimento como também aceitou o plano ofertado pela 

atendente da Reclamada, conforme se verifica no áudio da conversa 

telefônica junto ao call center da reclamada (ID 12056547), onde consta 

toda transação da migração e aceitação do plano, inclusive o Reclamante 

afirma a melhor data para o pagamento da fatura. Portanto, ficou 

devidamente demonstrando que tanto a contratação/migração do Plano, 

quanto á cobrança, não ocorreu de forma indevida. Dessa feita, 

analisando os autos, verifico que a Reclamada comprova a adesão da 

parte autora aos produtos, que agora refuta como de cobrança indevida, 

mormente pelo áudio apresentado pela parte reclamada, consentindo com 

a migração do plano. Ademais, as cobranças mensais dos aludidos 

serviços, no período de vigência do contrato, são plenamente devidas, 

não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou 

indenização por danos morais. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança. A boa-fé objetiva é talvez o mais importante 

princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDÊNTES os pedidos da 

inaugural, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizados, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 2% (dois por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, atualizados, com fulcro nos artigos 80 e 

81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juiza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTIAGO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000146-76.2018.8.11.0045 REQUERENTE: APARECIDA 

SANTIAGO DE AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

(ID.12196942), em que pese ter sido devidamente intimada e não 

apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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, da 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 a MM. Juíza 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 março de 2018. 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, 20 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000872-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE INTIMAÇÃO DA devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal, 
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bem como para ciência da sentença proferida nos autos. Lucas do Rio 

Verde - MT, 01 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005221-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON MACHADO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005221-33.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

WERMESON MACHADO DIAS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 

999,74 (novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). 

A parte Reclamada, consoante termo de audiência de conciliação (Id 

11977128), deixou de comparecer injustificadamente à audiência, apesar 

de regularmente citada, razão pela qual declaro à revelia. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Entretanto, saliente-se que consoante extrato de 

negativação apresentado, o reclamante possuia inscrição anterior a esta, 

no SPC/SERASA, datada de 02/08/2015, sendo que esta foi inscrita em 

04/08/2015, razão pela qual entendo pela aplicação da Súmula 385 do STJ, 

afastando a ocorrência de danos morais. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse processo, devendo a 

reclamada providenciar a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – SPC/SERASA – no prazo de cinco dias, a contar da 

publicação desta, com fundamento no artigo 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 19 de 

março 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 março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-54.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERLANDIA MACHADO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010698-54.2013.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. REQUERENTE: 

ANTERLANDIA MACHADO LEITAO DE OLIVEIRA REQUERIDO: RAQUEL 

FERREIRA DA COSTA 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 não suprir a falta no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o 

reclamante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, em 30/11/2017 

(Id. 11204021), e tendo permanecido inerte, até 31/01/2018 (Certidão Id 

11575199), 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 março 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. Proceda-se à baixa da 

restrição no sistema Renajud. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 20 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRONIS STOQUERO (REQUERENTE)

GONCALO DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

SIDNEIA ADRIANA FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1003676-25.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ACIDENTE 

AÉREO]. REQUERENTE: ANDRONIS STOQUERO, GONCALO DOS SANTOS 

GOMES, REGINA RODRIGUES, SIDNEIA ADRIANA FAVERO REQUERIDO: 

AVIANCA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por ANDRONIS STOQUEIRO E 

OUTROS (02) em desfavor de AVIANCA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. 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 
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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. No caso vertente, os autores sofreram atraso no vôo 

programado para o dia 27/04/2017, que partiria de Cuiabá/MT, para São 

Paulo, às 19h:45min, perdendo dois dias de viagem e reservas de hotéis, 

razão pela qual requerem indenização por danos morais por alegada falha 

na prestação de serviços da Reclamada e materiais. De outro lado, a parte 

ré alega que houve desatenção, por parte dos autores, que perderam o 

vôo por não chegar ao check-in com uma hora de antecedência, 

configurando-se o “no-show”. Comprovando, ainda, ter dado todo suporte 

e informações necessárias aos autores. Analisando detidamente o 

conjunto fático probatório, verifico que a parte ré, instruiu os autos com 

alegações que demonstram que a culpa foi dos passageiros, 

especialmente nas fotos que compreendem o horário de chegada no 

estacionamento – 19h:11min – e horário dentro do aeroporto – 19h:19min 

-, sendo que o prazo máximo para chegada dos requeridos expirava às 

18h45min. Portanto, não há falar em indenização por danos morais e 

materiais. Por certo que atrasos, independentemente do transporte 

utilizado, geram frustrações e estresse, porém, para que sejam tidos como 

situações indenizáveis, é necessário que ultrapassem a esfera do mero 

dissabor cotidiano. O fato de a relação ser de consumo, não exime o autor 

de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Em verdade, os 

autores vivenciaram contratempos que eventualmente permeiam as típicas 

relações de comércio da vida moderna, o que é plenamente previsível. 

Ressalto que a aplicação de sanção deve seguir uma interpretação 

restritiva, reservado àquelas situações que efetivamente tragam um 

efetivo prejuízo ao ofendido, afetando direito alusivo à personalidade, sob 

pena de banalizar um instituto criado com o nítido caráter reparatório, além 

de punitivo. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos, pleiteados pelos autores, com fundamento no artigo 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 19 de março 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 março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004951-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR MARIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/09/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-90.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VITOR THEODORO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MELO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MENEGOL OAB - RS0090661A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, em razão do resultado da diligência pelo sistema 

BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004156-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA TOME DE ARAUJO (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004156-37.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ELIDA TOME DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da petição de id. 12089334, no 

prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003734-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BAGATTINI DE AZEVEDO OAB - SP338726 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVAGO AUGUSTO DE SOUZA TOLOSA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003734-28.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

DEPRECANTE: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS SANTOS DEPRECADO: 

GIVAGO AUGUSTO DE SOUZA TOLOSA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 1 de agosto 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEMELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO ROBERTO SCHNEIDER OAB - TO4497 (ADVOGADO)

JEFERSON PAULO FINK OAB - PR0043053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002877-45.2018.8.11.0045. AUTOR: 

FRANCISCO GEMELLI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Diga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, os motivos que ensejaram a distribuição da presente ação 

perante este Juízo, uma vez que, pelos próprios documentos juntados, 

verifica-se a existência de ações previdenciárias distribuídas perante a 

Justiça Federal (ID n.º 14204772 e 14204771). Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e torne-me conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 1 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-04.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARCHIORO PAPINI (EXECUTADO)

JHON MARCELO WIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000597-04.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ROSANE MARCHIORO PAPINI, JHON MARCELO WIGO VISTOS. Defiro o 

pedido retro (ID n.º 13682835). Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 1 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31980 Nr: 2009-02.2009.811.0045

 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: MERICE MARIA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO EDUARDO MARQUES SABBATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes 

fixados em 10% sobre o valor dado a causa, contudo suspendo a 

exigibilidade de tal verba, em face da gratuidade de justiça implicitamente 

deferida, quando do recebimento da inicial, a qual mantenho.Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 

15(quinze) dias, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105716 Nr: 1645-20.2015.811.0045

 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: IVANIR ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO 

DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por IVANIR ZORZETTO em desfavor de EMBRASYSTEM 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para condenar a parte requerida a 

restituir os valores pagos pela Autora no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta 

e sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso de 

cada parcela, com juros de mora de 1% a.m (um por cento) a partir da 

citação (art. 405, do CC).Condeno a Requerida ao pagamento de 

honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes a 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1246-35.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK, LISANDRA ZANINI BOBEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (pp. 141/143) e determino:

I - Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tapurah/MT (p. 141), 

objetivando a citação dos executados para o pagamento do débito 

atualizado, conforme cálculo de pp. 151/152.

II - Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29614 Nr: 3435-83.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGGB-M, NKGB, NCG, NGGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 111) e determino:

I - Intimem-se os exequentes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizem a situação processual, bem como informem se possuem 

interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito 

por abandono.

II - Atente-se a escrivania para a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Toledo/PR (p.115).

III - Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37677 Nr: 2714-63.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU BOBEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT/11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que em petiçao costa à de pp. 129/132, a parte 

exequente requer a exclusão do valor referente às custas processuais, 

tendo em vista que não efetuou tais pagamentos, não cabendo assim a 

sua restituição.

Pois bem. Defiro o pedido de pp. 129/132 e, homologo a adequação do 

cálculo apresentado às pp. 134 e 136.

No mais, nota-se que fora determinada a intimação pessoal da parte 

executada, nos termos do art. 523 do CPC, contudo, a intimação deve ser 

por meio do advogado devidamente constituído nos autos, conforme o 

disposto no art. 513. § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, intime-se a parte executada, por meio de seu patrono 

constituído nos autos (p.20), para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, nos demais termos especificados na decisão de 

p. 128.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116617 Nr: 7624-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGUINALDO JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA HENRIQUES 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 
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OAB:OAB/SP 360305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 160) e determino:

I - Certifique-se o trânsito em julgado decisão de pp. 152/153;

II- Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido (pp. 

136/138), no prazo de 15 (quinze) dias;

III - Considerando a petição de p. 154/155 e, os documentos encartados às 

pp. 156/159, intime-se pessoalmente a parte requerida para que constitua 

novo advogado nos autos, no mesmo prazo acima entabulado.

IV - Certificado in albis o prazo para o pagamento voluntário, cumpra-se o 

determinado no despacho de p. 140, expedindo-se o necessário ao seu 

cumprimento.

V- Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108452 Nr: 3083-81.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLENY DE JESUS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALEX CAMPOS COSTA - MT AGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com base no art. 487, 

inciso I, do CPC, ajuizada em face de ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (MT 

AGORA), condenando-o, ao pagamento à DORLENY DE JESUS LIMA a 

título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros 

de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 405, do CC), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir desta data.Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo no patamar de 15% do valor da condenação, nos 

termos dos art. 85, § 2º do CPC e custas processuais.Deixo de condenar 

a parte Autora por litigância de má-fé, tendo em vista que não estar 

configuradas as hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações 

de estilo, após intimem-se as partes a requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUSA (AUTOR)

INACIA EVANGELISTA LEAL SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002870-53.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS REQUERENTE: INÁCIA EVENGELISTA LEAL SOUSA 

REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA REQUERIDA: CARLOS 

SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A - RICARDO ELÉTRO. Visto. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por INÁCIA EVENGELISTA LEAL 

SOUSA e FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA em face de CARLOS SARAIVA 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A - RICARDO ELÉTRO. Alegam os 

requerentes adquiriram da Requerida de 01 (um) ventilador de mesa 

silence force VF40 126W de potência, 40 cm, 6 pás, 3 velocidades, 

preto/prata, da marca Arno, pedido 34048547, no valor de R$ 149,00 

(cento e quarenta e nove reais), finalizada a transação com desconto, no 

valor de R$ 134,91 (cento e trinta e quatro reais e noventa e um 

centavos), parcelado em três vezes no cartão de crédito da primeira 

Requerente, sendo-lhe entregue a confirmação de pedido n° 34048547, 

com prazo de entrega estipulado para 28/12/2017, contudo o produto não 

lhe foi entregue até a presente data. Expõe que realizaram diversas 

diligências junto à empresa Requerida, na tentativa de solucionar o 

impasse, bem como procederam com diversos contatos via SAC (0800) e, 

que no dia 15/04/2018, por meio do protocolo n° 636489267, a atendente 

Helen informou que tal produto não estaria mais disponível no estoque há 

meses. Ainda, que no dia 16/04/2018, após quatro meses do término do 

prazo da entrega do produto, os requerentes dirigiram-se até o PROCON 

na tentativa de solucionar o problema, mas não foi possível obter uma 

composição amigável, vez que a requerida não aceitou os comprovantes 

de pagamento e pedido do produto apresentados pelos Autores, 

solicitando a Nota Fiscal do produto. Assim, a concessão de tutela de 

urgência “inaudita altera pars” para que seja determinado a entrega do 

ventilador de mesa silence force VF40 126W de potência, 40 cm, 6 pás, 3 

velocidades, preto/prata, da marca Arno, ou devolução dos valores pagos 

pelos requerentes devidamente atualizado, sob pena de aplicação de 

multa diária. No mérito a procedência da demanda. Com a inicial juntou 

documentos. Vieram os autos conclusos para decisão. É breve o relato. 

Fundamento. Decido. Cuida-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS tendo as partes acima 

identificadas. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, 

para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito, tendo em vista o 

documento de ID n° 14200493 e 14200503, que confirma a realização do 

pedido e pagamento do produto. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que ao consumidor não 

pode ser imposto aguardar além do prazo estipulado pelo próprio 

fornecedor (34 dias) para usufruir do produto adquirido, o que no 

presente caso ultrapassa ao extremo da razoabilidade, uma vez que o 

prazo de retirada/entrega era para o dia 28/12/2017, conduta totalmente 

oposta ao que determina o art. 6, inciso V, do CDC. Nesse sentido: TJ-RJ - 

APL: 00067728020148190002 Data de Publicação: 16/01/2015 Ementa: 

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. 

GELADEIRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Consumidora que permaneceu 

cerca de 45 dias desprovida de usufruir de geladeira que adquiriu em 

estabelecimento da ré, porquanto esta, injustificadamente, não lhe 

entregou o produto no prazo acordado. Entrega concretizada somente em 

cumprimento de decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ademais, o 

aludido cumprimento se deu fora do prazo fixado pelo juízo. [...]. PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO.” Processo 0006772-80.2014.8.19.0002, 

Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 

14/01/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR. Assim, 

CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA, para determinar que a requerida 

proceda a ENTREGA do produto adquirido ao autor, qual seja, 01 (um) 

ventilador de mesa silence force, VF40, 126W de potência, 40 cm, 6 pás, 

3 velocidades, preto/prata, da marca Arno, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias ou, que proceda a devolução do valor pago pelos requerentes 

devidamente atualizado, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a gratuidade de 

justiça. Desde já, designo audiência de conciliação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 04 

de outubro de 2018, às 16h00min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência conciliatória no sistema PJE. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de julho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1029314 Nr: 1294-17.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 1029314.

 Pedido de Restituição de Custas.

C E R T I D Ã O

 Certifico e deu fé que verificando os autos, constatei documentos 

faltantes para dar cumprimento a restituição das custas e nesta data faço 

a intimação do advogado Décio José Tessaro, para que no prazo de 10 

(dez) dias apresente:

01- Dados pessoais dos beneficiários – Nº do CPF ou CNPJ, EMAIL, Data 

de Nascimento (pessoa física ou dos sócios) e Endereço completo. 

(faltando data de nascimento e email dos sócios).

02- Em caso de Correção Monetária – Apresentar demonstrativo de 

cálculo com a atualização do valor a ser Restituído.

Água Boa/MT, 25 de julho de 2018.

Eliane Ruff Rebelatto

Gestora Geral

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 528-42.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delir Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14.690

 Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), em razão da perícia 

determinada nos presentes autos, a comparecer no dia 13/08/2018, às 

14:30 horas, no(a) Av. Rubens de Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, 

Sala 1403, Bosque da Sáude - Cep 78.050-000 - Cuiabá/MT, para 

realização da pericia.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108097 Nr: 1355-43.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudencio José Mainini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 73), este Juízo DEFERE o 

pedido de levantamento da constrição no sistema RENAJUD.

 2 – No mais, este Juízo DETERMINA o arquivamento do feito, nos termos 

da sentença homologatória de acordo à fl. 72.

 3 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA VANUBIA 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)

 

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 no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de protesto. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY SANTANA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de protesto. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SANTOS MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

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 no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 632,09 (seiscentos e trinta e dois reais 

e nove centavos), sob pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COIMBRA BARBONI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a fase de cumprimento de sentença, 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: 1000707-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 17:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRIZODI BENTO DE RESENDE 20247524115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 18:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88225 Nr: 2652-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Soares, Fabricio Alves de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Batista da Silva - 

OAB:30.079/GO

 DESPACHO

Vê-se que a defesa constituída do acusado quedou-se inerte, mesmo 

após impulsionamento para que fossem apresentadas alegações finais, 

conforme fls. 175/176 e 183. Assim, publique-se novamente o comando 

para que a defesa se manifeste nos autos, sob pena de eventual 

aplicação da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, bem 

como de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil.

Caso a defesa constituída permaneça silente, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública Estadual para que patrocine a defesa do acusado.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95819 Nr: 2380-26.2018.811.0020

 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: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 95819

Vistos.

Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, que 

demonstra, ao menos em tese, aparente necessidade na tutela cautelar, 

baixem os autos ao Órgão Ministerial para, se desejando, no prazo legal, 

manifestar-se a respeito.

 Com o retorno, tornem-me conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95693 Nr: 2308-39.2018.811.0020

 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): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°95693

Vistos.

 Encaminho os presentes autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico de 

Juízes- NAT, para manifestação.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96696 Nr: 2721-52.2018.811.0020

 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: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96696

Vistos.

Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, que 
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demonstra, ao menos em tese, aparente necessidade na tutela cautelar, 

baixem os autos ao Órgão Ministerial para, se desejando, no prazo legal, 

manifestar-se a respeito.

 Com o retorno, tornem-me conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 2720-67.2018.811.0020

 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: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96695

Vistos.

Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, que 

demonstra, ao menos em tese, aparente necessidade na tutela cautelar, 

baixem os autos ao Órgão Ministerial para, se desejando, no prazo legal, 

manifestar-se a respeito.

 Com o retorno, tornem-me conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67756 Nr: 3399-72.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDRO DALLARMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67750 Nr: 3393-65.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO ELIAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67733 Nr: 3376-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67721 Nr: 3364-15.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68084 Nr: 3702-86.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68083 Nr: 3701-04.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 68044 Nr: 3670-81.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68042 Nr: 3668-14.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA COSTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67805 Nr: 3445-61.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67757 Nr: 3400-57.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ABADIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67742 Nr: 3385-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA OLIVEIRA COIMBRA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67697 Nr: 3341-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA PAULA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68089 Nr: 3707-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67904 Nr: 3537-39.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67762 Nr: 3405-79.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67760 Nr: 3403-12.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE LURDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67751 Nr: 3394-50.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67802 Nr: 3442-09.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ALVES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68105 Nr: 3721-92.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74473 Nr: 3042-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68038 Nr: 3664-74.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67706 Nr: 3350-31.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA CRISTINA DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.
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 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 3338-17.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSE DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 3373-74.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE PEREORA DOURADO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68085 Nr: 3703-71.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68078 Nr: 3696-79.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CAMILO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68029 Nr: 3656-97.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANAQUERIBIA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67738 Nr: 3381-51.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTINA FRANCISCA BERIGO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67717 Nr: 3360-75.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDETH ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68110 Nr: 3726-17.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68024 Nr: 3651-75.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH BARBOSA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67463 Nr: 3122-56.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.S. SILVA & SILVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67784 Nr: 3425-70.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁBIO COELHO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68106 Nr: 3722-77.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOÃO CAMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68113 Nr: 3729-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68050 Nr: 3673-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67768 Nr: 3411-86.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BORGES DE ANICEZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68095 Nr: 3713-18.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68127 Nr: 3742-68.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67465 Nr: 3124-26.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE FERREIRA DE SOUZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68061 Nr: 3679-43.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA EVA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67754 Nr: 3397-05.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ANICÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67788 Nr: 3429-10.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67804 Nr: 3444-76.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA MORAES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67791 Nr: 3432-62.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELINA MARIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67775 Nr: 3416-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67707 Nr: 3351-16.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER CONTABILIDADE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68123 Nr: 3739-16.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68108 Nr: 3724-47.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68027 Nr: 3654-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GALVÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 3383-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DE SOUZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 3343-39.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67767 Nr: 3410-04.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGMAR CANDIDA ALVES DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 3687-20.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 3408-34.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67680 Nr: 3326-03.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURITA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 3339-02.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68075 Nr: 3693-27.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BENTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67713 Nr: 3356-38.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA SANTOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67723 Nr: 3366-82.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELY APARECIDA MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68071 Nr: 3689-87.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA PEREIRA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.
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 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68066 Nr: 3684-65.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 3132-03.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67704 Nr: 3348-61.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68073 Nr: 3691-57.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67734 Nr: 3377-14.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER SEVERINO DE REZENDE ( ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68209 Nr: 3807-63.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITRUVIO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68118 Nr: 3734-91.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY SATURNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68053 Nr: 3674-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ROMUALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 
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OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 3369-37.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA OUTO DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68082 Nr: 3700-19.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROMUALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68080 Nr: 3698-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68045 Nr: 3671-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67679 Nr: 3325-18.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 27 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 1418-81.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA CANTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:

 Autos n. 1418-81.2010.811.0020 (cód. 30732).

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Janaina Maria Canteiro de Oliveira.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Jerusa Silva Cantuário, para apurar a prática, em tese, do 

delito descrito no art. 147, caput, do Estatuto Penal, em desfavor de 

Janaina Maria Canteiro de Oliveira.

2. Compulsando os autos, verifico que a vítima Jerusa Silva Cantuário não 

representou a autora do fato, sem prejuízo de seu não comparecimento 

perante a audiência preliminar (fl. 24).

3. Isso posto, em consonância a cota ministerial retro e não constando 

representação contra a indiciada, com fundamento no artigo 107, inciso VI, 

do Código Penal, JULGO extinta a punibilidade da autora do fato JANAINA 

MARIA CANTEIRO DE OLIVEIRA, pela retratação da representação, 

condição essencial para a procedibilidade.

4. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

5. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 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.: 94554 Nr: 1867-58.2018.811.0020
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GILBERTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RUSSO - 

OAB:126185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado de penhora no rosto dos autos.

Alto Araguaia - MT, 1º de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26477 Nr: 826-71.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL TECIDOS ARAGUAIA LTDA, WANDER 

RABELLO (Espólio), ISORALDA MAIA RABELLO, MARISA MAIA RABELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 24. Nos termos expostos, DECLARO, de ofício, a decadência, e, portanto, 

JULGO EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do 

CPC, o processo quanto ao direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário de ICMS, relativo aos fatos geradores ocorridos entre 

01/10/1999 e 01/03/2001, nos termos do art. 173, I, c/c art. 156, V, ambos 

do CTN;25. Não havendo irresignação recursal, a Fazenda Pública deverá 

ter vistas dos autos para seguimento do feito, quanto ao crédito 

remanescente, requerendo o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo trazer a planilha de débito atualizada.26. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. 27. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 04 

de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28029 Nr: 2417-68.2009.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE RUBENS 

FALBOTA, para devolução dos autos nº 2417-68.2009.811.0020, 

Protocolo 28029, 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): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7949 Nr: 266-42.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MÉDICA CARMELA DUTRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES - 

OAB:6.534/MT, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

REZENDE - OAB:2.089/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 457/458. Para tanto, DETERMINO que seja 

solicitado o pagamento do valor executado ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para o Município de 

Araguainha/MT (art. 535, § 3º, I e II, CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33329 Nr: 868-52.2011.811.0020

 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: CLOTILDES MARIA CAVACANTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália de Paula Ribeiro - 

OAB:19.894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CLOTILDES MARIA CAVALCANTE FERREIRA, qualificado(a) nos autos e 

por meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública 

Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 31 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. DEFIRO o pedido de fls. 340/341. Para tanto, EXPEÇA-SE novo auto de 

adjudicação nos termos do artigo 877, § 1º, do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 180-56.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JEBS, MPBS, NURIA BEIBIANE BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

MARTINS NETO - OAB:2170/GO, GYOVANNA BORGES MARTINS - 

OAB:18277-A/GO

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, 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 NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.
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4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95949 Nr: 2449-58.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. TRANSPORTADORA LTDA, RALTEM 

TAVARES DE FREITAS, EVANIO GULART DE FREITAS, BRUNA ALVES DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos n° 

52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007, e 28/2007 todos da CGJ, 

INTIMO Vossa Senhoria, Advogado da parte requerente, para efetuar o 

preparo da Carta Precatória para redistribuição à Comarca de Barra do 

garças-MT, conforme Decisão de ref: 09.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87995 Nr: 5245-56.2017.811.0020

 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: AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES, JOSÉ LUIS DE 

MORAES CREVELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, JULIANA 

RIBEIRO VIOLATO, RICARDA RIBEIRO VIOLATO, RAFAELA RIBEIRO 

VIOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Claúdia Elisa Fraga Nunes 

Ferreira - OAB:197.038 -SP, Larissa Marques Moraes - OAB:352771 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 30 

(trinta) dias, para posterior analise do processo, sob pena de extinção.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62421 Nr: 661-14.2015.811.0020

 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: ORTENG ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, ELIDE SOUZA 

ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, ILSE ARAÚJO DE SOUZA , Alberto 

Pedro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

parte requerente. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

31 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2150-52.2016.811.0020

 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: LOURDES RICHTER CORACINI, MAURO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a sentença de ref. 

17, padece de erro material, vez que no item 1 não era para constar o 

nome da parte como “AFONSO LUIZ DA SILVA”.

2. Desta forma, chamo o feito à ordem, retificando o item 1 da mencionada 

sentença, passando, doravante, a ter a seguinte redação:

“1. LOURDES RICNTER CORACINI e MAURO DE ANDRADE, devidamente 

qualificados e representados, propõem a presente Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, no qual colimam 

declaração de união estável cominada com dissolução de sociedade 

conjugal e partilha de bens.”

3. No mais, a sentença persiste tal como está lançada.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 15. Noutro giro, em face da ausência de outras questões preliminares, e 

ainda, não existindo qualquer irregularidade a ser sanada, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a paternidade do 

requerente.16. No que tange ao pedido de exumação do corpo do suposto 

pai, consigno que, face a sua complexidade e dispendiosidade, tal medida 

é excepcional e somente é justificada quando esgotadas todas as 

alternativas de estudos com parentes vivos do falecido e até mesmo a 

prova testemunhal.17. Acerca da excepcionalidade do exame de DNA 

através da exumação do cadáver, confira-se o seguinte julgado, in 

verbis:“(...). Assim sendo, INDEFIRO, nessa oportunidade, o pedido de 

exumação.19. DETERMINO a realização de exame de DNA com material 

genético fornecido pelas partes.20. Por conseguinte, NOMEIO a servidora 

Cristiane Tolentino de Barros, técnica cadastrada pela empresa 

responsável pela realização do exame, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe eventual data para coleta do material hematológico.21. Em 

seguida, sem necessidade de nova conclusão, INTIMEM-SE as partes para 

comparecem a coleta na data informada pela digna servidora. 22. 

Aportado o resultado do exame, devidamente certificado, INTIMEM-SE as 

partes.23. O exame de DNA deverá ser custeado pela assistência 

judiciária gratuita.24. Por fim, diante do parcial provimento do agravo de 

instrumento (ref. 91), EXPEÇA-SE, com urgência, ofício ao cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para baixar o bloqueio total (100%) 

dos imóveis que compunham o espólio do “de cujus” Sr. Benedito 

Constantino Guimarães, devendo o tabelião responsável manter aludidos 

imóveis bloqueados apenas no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento).25. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66348 Nr: 2482-53.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o advogado subscritor da petição inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de ref. 24.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-75.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000024-75.2017.8.11.0020. REQUERENTE: ROBERVAL SILVEIRA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS, A parte autora alega que comprou 

um eletrodoméstico SUGGAR no valor de R$ 219 (duzentos e dezenove 

reais) parcelado em três vezes, que com poucos dias de uso, apresentou 

defeito relacionado a trepidação, barulho e mau funcionamento. Aduziu 

que buscou a reclamada para inicialmente reparos, contudo, com a 

demora solicitou um novo aparelho, sendo que nenhuma dessas 

solicitações foi acolhida pela demandada. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Num primeiro momento atesto que a não apresentação de 

impugnação a contestação não traz prejuízo a parte autora, não 

ocasionando presunção de veracidade dos fatos contrapostos pela parte 

adversária, visto que somente preclui o direito da parte demandante em 

apresentar alguma prova que entende ser cabível após a defesa da parte 

ré, sendo julgado os autos da forma em que se encontra. A parte 

promovente alega que comprou um eletrodoméstico SUGGAR no valor de 

R$ 219 (duzentos e dezenove reais) parcelado em três vezes, que com 

poucos dias de uso, apresentou defeito relacionado a trepidação, barulho 

e mau funcionamento. Aduziu que buscou a reclamada para inicialmente 

reparos, contudo, com a demora solicitou um novo aparelho, sendo que 

nenhuma dessas solicitações foi acolhida pela demandada. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. De fato, incontroverso a compra do aparelho 

eletrodoméstico na forma convencionada, bem como o defeito conforme 

documento colacionado pela ré em contestação. Entretanto, não logrou 

êxito a demandante em produzir prova que demonstrasse o defeito, bem 

como a negativa da parte promovida em conceder-lhe outro aparelho em 

igual condição. Outrossim, embora tenha alegado demanda administrativa 

junto ao PROCON local, nenhum documento veio aos autos para que 

indicasse realmente o ocorrido. Dessa forma, diante da insuficiência 

probatória do alegado pela parte autora, impossível dar outro caminho a 

demanda que não seja a improcedência. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 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: 8010290-70.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A (ADVOGADO)

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de Advogada da Exequente, a 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, tendo em 

vista documentos ID 14253517.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64571 Nr: 1717-82.2015.811.0020

 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): ANTONIO LUZ DE SOUZA - ME, LUIZ 

HENRIQUE CAMPOS PASCOLATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - OAB:5122/RO

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de Advogado do autor do fato intimado 

a comprovar, no prazo de dez dias o pagamento da transação penal, 

consistente no pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), sob pena 

de revogação do benefício e prosseguimento do feito.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 3305-44.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Brescovi, ELIZANDRA BRESCOVIT, 

WILLIAN AUGUSTO BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:MT-13.462, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792, RAFAEL FERREIRA XALÃO - OAB:PR-39.088

 Vistos, etc.

Intime-se as partes para apresentar alegações finais, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias.

Após o decurso do prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 5936-14.2014.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA CAPELASSI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos 

de Terceiros opostos por MARIA LUISA CAPELASSI em desfavor da 

UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, para determinar a manutenção dos 

valores bloqueados na conta n. 2319-1, vinculada ao Banco Bradesco 

S/A., e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade - 

tendo em vista que a embargante deu causa à oposição dos presentes 

embargos -, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos II e III, condeno a 

embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido na causa (TRF1 - 2004.31.00.000526-2 / AP, Rel. Des. 

Federal LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA). Transitada em julgada, 

traslade cópia para os autos de execução em apenso n. 

1799-62.2009.811.0008 (Cód. 39778), bem como da respectiva certidão 

do trânsito em julgado. Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código 

de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114757 Nr: 4596-64.2016.811.0008

 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: JAIR JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 17/05/2016 (pág. 16). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125842 Nr: 4114-82.2017.811.0008

 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: CICERO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 25/04/2017 (pág. 29). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE o INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 2926-06.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATULINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação apresentada, às fls. 194/196, pelo executado 

BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sob o 

argumento de excesso de execução, requerendo, dessa forma, a 

liberação da quantia reconhecida em excesso a seu proveito.

 Com efeito, não procede a sustentação da executada. Analisando os 

argumentos da parte, não devem ser acolhidos pelo fato de que a 

executada foi intimada para pagamento voluntário do débito, mesmo antes 

da decisão de fls. 153/154 que acolheu em parte a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

O prazo para pagamento voluntário do crédito de R$ 24.706,53 (vinte e 

quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e três centavos começou a 

contar do dia em que foi publicada a decisão de fls. 153/154. Aliás, o 

prazo para pagamento voluntário começou a fluir do dia em que a 

executada apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

 Assim, considerando que a executada não realizou o pagamento no 

prazo fixado a penhora foi realizada com o acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento), sobretudo porque o agravo de instrumento interposto 

contra a decisão que acolheu em parte a impugnação não foi provido.

Por fim, os cálculos apresentados pelo executado não levou em 

consideração o valor fixado na decisão de fls. 153/154, cujo 

demonstrativo de cálculo apresentado não representa o valor real do 

crédito perseguido pelo exequente.

 Logo, não há falar em excesso de execução ou da penhora.

 Preclusa a presente decisão, expeça-se o respetivo alvará para 

levantamento da quantia penhorada nos autos em benefício do exequente, 

o qual deverá ser depositado na conta informada nos autos (fl. 

185-verso).
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 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134876 Nr: 1465-13.2018.811.0008

 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: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON EXPEDITO DE LIMA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAÚJO - OAB:19362

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

DA R SENTENÇAVistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Lourival Pereira dos Santos 

em face de Adailton Expedito de Lima, todos qualificados nos autos.

 A petição inicial veio instruída com os documentos de p. 11/14.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de p. 19.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 19, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Pois bem, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte da presente sentença o acordo de 

folhas 19.

Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às fls. 15.

Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80473 Nr: 2085-35.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. VILARINHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Cumpra-se in totum a r. decisão de fls. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 6724-57.2016.811.0008

 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): ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO GONÇALVES, 

MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 33, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107772 Nr: 396-14.2016.811.0008

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMECADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501-MS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 74, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 2857-71.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPI ZAMPIERI - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 684-21.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON ZARUR ARAUJO DE SOUZA 

LEITE, MARIO LEMOS DE ALMEIDA, MARIA SANTINA DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS DE BRITO REBELLO - OAB:6.024-A

 Visto em correição,

 Tendo em vista que a parte executada fora devidamente intimada da 

avaliação e penhora realizada Às fls. 193-v° e nada manifestou (fls. 196), 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97168 Nr: 6113-75.2014.811.0008
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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: WELLINGTON VILARINHO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47374 Nr: 3540-06.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDIO RETUCI DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 37, atenda-se na forma requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127326 Nr: 39570-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:MT 12.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPLLE - OAB:MT 10455, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Visto em correição,

Ante as informações contidas às fls. 486/488, determino a atualização no 

sistema Apolo quanto ao causídico que patrocina os interesses da parte 

autora;

 Outrossim, levando em consideração de que a nova Lei Processual Civil 

prima pela cooperação entre as partes para a solução amigável da 

demanda, determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, 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 (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122724 Nr: 2447-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DOS SANTOS MARCIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 De início, certifique-se quanto o decurso de prazo da parte requerida, eis 

que citada às fls. 17.

Outrossim, ante a manifestação de fls. 27, nomeio como defensor dativo 

da parte requerente o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do 

Estado de Mato Grosso - UNEMAT, devendo ser intimado para seu mister 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 5307-74.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BACURI DE MOCOCA LTDA, 

GUILHERME MODESTO CAGNONI, ADOLFO CAGNONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE/CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A-REGIONAL DE TANGARA DA SERRA, FAIRFAX 

BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PENTEADO 

MENDONÇA - OAB:54.752, ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - 

OAB:172.682, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE MATTOS - 

OAB:220.501, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:, JOELSON 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:209.986-E, KALINE DE FÁTIMA CASTRO 

SILVA - OAB:321.283, LUCIANA CASQUET DE MELO - OAB:278.956, 

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:, MARINALVA PEREIRA 

CAVALCANTE - OAB:308.465, VALÉRIA ARIMA DE ALMEIDA - 

OAB:173.671

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, os recursos de apelação de fls. 440/458 são 

tempestivos. Assim sendo, intimo as partes requerentes apeladas para 

apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88042 Nr: 3811-10.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470, Ricardo Souza Dutra - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Visto em correição,

 Determino que seja realizado estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, sem prévio aviso, na residência das partes, 

devendo o relatório ser aportado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com a apresentação do laudo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestar-se no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 1495-53.2015.811.0008

 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: SEBASTIÃO FERNANDO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.
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Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94463 Nr: 4040-33.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 17/21, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código tde Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88707 Nr: 4463-27.2013.811.0008

 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: VALDO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIELF - 

OAB:15919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84657 Nr: 817-09.2013.811.0008

 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: NARCIZA GOMES DA SILVA

 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: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:Mat.1662135

 Visto em correição,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43048 Nr: 3082-23.2009.811.0008

 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: EMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Defiro o pedido de fl. 41, cumpra-se na forma postulada.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108972 Nr: 1126-25.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA MATIS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Intime-se as partes para manifestarem o que entenderem de direito quanto 

ao bloqueio realizado às fls. 19/21, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104839 Nr: 4686-09.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMPEANA ENERGETICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PONTUAL MARLETTI - 

OAB:21.281/PE, THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - 

OAB:21.180-PE

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, o recurso de apelação de fls. 239/259 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo a parte requerida apelada para 

apresentação de contrarrazões recursais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 2936-69.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO NODARI, José 

David Nodari Neto, NATALIA CUNHA RODRIGUES, JHONY VIEIRA DOS 

SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, 

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - OAB:MT 20.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATO - OAB:8962, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 Visto em correição;
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Trata-se de pedido formulado pela Inventariante consistente em 

autorização para venda de gado, sendo 410 (quatrocentos e dez) 

bezerros de 08 (oito) a 11 (onze) meses e 430 (quatrocentos e trinta) 

garrotes de 12 (doze) a 15 (quinze) meses. Defende a necessidade de 

abate dos bovinos para viabilizar agilidade na venda do gado no mercado, 

assim como para que o espólio não seja prejudicado economicamente com 

despesas de uso de pasto, alimentação e possível perda de valor no 

mercado, comprometendo-se à prestação de contas nos autos.

É, em síntese, o necessário. DECIDO.

 Embora o Inventariante necessite de autorização judicial para alienação 

de bens da inventariança, conforme preceitua o Código de Processo Civil, 

é de rigor, por outro lado, a mitigação do preceito legal em prol do benefício 

trazido ao espólio com a transação dos bens por seus representantes 

firmados, evitando-se o perecimento da coisa.

 Com efeito, sopesando a postura escorreita da Inventariante na 

administração do espólio, as concessões anteriores de Alvarás nos 

autos, a existência de patrimônio suficiente para resguardar o pagamento 

dos créditos de eventuais credores e a existência de outros bens, livres e 

desimpedidos, a garantir a divisão do quinhão de cada herdeiro, bem como 

o pagamento do imposto devido à Fazenda Pública ainda a ser apurado 

nos autos. DEFIRO o pedido formulado às fls. 719/720, com a expedição 

de Alvará para venda de 410 (quatrocentos e dez) bezerros de 08 (oito) a 

11 (onze) meses e 430 (quatrocentos e trinta) garrotes de 12 (doze) a 15 

(quinze) meses, devendo a Inventariante prestar contas nos autos acerca 

dos haveres apurados com a alienação dos bovinos, depositando os 

valores apurados com a venda na conta de titularidade do espólio 

informada nos autos (fl. 588).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104861 Nr: 4703-45.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G P DE GOES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:0, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 24, atenda-se na forma requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120676 Nr: 1233-35.2017.811.0008

 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: MANOEL TADEU DA SILVA

 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:

 Visto em correição,

 Analisando os autos, percebe-se que o pedido inicial da parte autora se 

refere à concessão de benefício de prestação continuada, regido pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. Verifica-se, às fls. 57/60, que foi 

juntado laudo médico que atesta a incapacidade da parte requerente. 

Todavia, não foi carreado aos autos o competente estudo social para se 

aferir a real necessidade da percepção do benefício assistencial 

pleiteado.

Desta forma, determino que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar do 

requerente, devendo trazer aos autos o competente relatório.

Após, faculto novamente às partes que, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, manifestem-se sobre o teor do relatório, então, voltem-me os autos 

concluso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39421 Nr: 1482-64.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL DE MORAES ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:SIAPE 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:28609

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94474 Nr: 4051-62.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 Proces…so 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.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 
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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.: 104819 Nr: 4667-03.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:0, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA - 

OAB:PROCURADORA

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.: 82504 Nr: 4220-20.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CISLENE S. LINCK ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.: 82459 Nr: 4174-31.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CISLENE S. LINCK ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 3890-47.2017.811.0008

 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: GILSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 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, o recurso de apelação e razões de fls. 133/139 são 

tempestivos e impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

Requerente/recorrida para, no prazo de lei, apresentar suas 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118344 Nr: 6862-24.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS MEDICOS 

ANESTESIOLOGISTAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 6551-A

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.: 107892 Nr: 465-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO GONCALVES DE CAMPOS

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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.: 19276 Nr: 403-89.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL XAVIER DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P

 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 a expedição de ofício às 

Centrais de Cooperativas de Crédito, ao modo que não integram o 

Cadastro de Clientes Financeiro (CCSF), requerendo, por fim, a penhora 

online do crédito.

3. Impende destacar que desde maio de 2016, as cooperativas de créditos 

foram incluídas definitivamente no Sistema BACENJUD, consoante 

informativo do Conselho Nacional de Justiça.

 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 

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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 8639 Nr: 1398-44.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wallace eller miranda - 

OAB:OAB/GO 47.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Visto em correição;

 Defiro o pedido de fls. 121, posto que, determino o levantamento de 

penhora judicial de veículos automotores de propriedade da parte 

executada realizada às fls. 76.

Intime-se a parte interessada para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos independentemente 

de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 8640 Nr: 1399-29.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22819, 

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:13978-A/MT, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:47.757-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - OAB:OAB/MT-5363

 8. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.9. Proceda-se o levantamento de eventual 

penhora e/ou constrição judicial realizada em nome da parte executada.10. 

Retifique-se a capa dos autos, substituindo-se o polo ativo da ação, 

fazendo-se constar como exequente a Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros. 11. Custas, se houver, pela executada, conforme 

consta no acordo entabulado.12. Intimem-se as partes acerca da 

sentença prolatada.13. Com o trânsito em julgado, procedidas às 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.14. Expeça-se o 

necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47487 Nr: 3653-57.2010.811.0008

 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: ALEX ANTONIO GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA LIMA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A - COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Visto em correição;

Intime-se o perito nomeado, para que complemente o laudo pericial, 

informando se há invalidez permanente, indicando qual membro/órgão 

eventualmente lesionado e qual o grau de invalidez de acordo com a tabela 

prevista na lei n° 6.194/74, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de responder sob o crime de desobediência.

Com a juntada do laudo complementar, dê-se vistas as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26287 Nr: 2334-93.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMIANA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, o recurso e razões de fls. 221/225 são tempestivos e 

impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Requerente para, no 

prazo de lei, apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138787 Nr: 3790-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIANO DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sendo a justificação o único meio que se presta para 

concretizar, em tese, essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão 

criminal, com fundamento no art. 381, §5° do CPC c/c art. 3° do CPP, 

designa-se audiência para o dia 12 de setembro de 2018, às 13:15 horas, 

para oitiva das testemunhas indicadas à fl. 12.Realizada a audiência, 

extraia-se cópia, a qual deverá ser entregue a defesa técnica do 

recuperando e, em seguida, providenciado o ARQUIVAMENTO deste 

incidente.Intimem-se, a Defesa e o Ministério Público.SERVE CÓPIA DA 

PRESENTE COMO MANDADO.Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139529 Nr: 4235-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 lica diante da gravidade in concreto do delito e principalmente para evitar 

a reiteração criminosa, quando verificado que o paciente possui vários 

registros criminais anteriores. Além disso, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também se revela 

necessária a custódia, ante a incerteza quanto ao domicílio do paciente. 

(HC 177353/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017).Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos 

fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em 

sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de 

segregamento cautelar.Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo 
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entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de 

repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame 

acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 

12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas 

hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de 

infrações penais (CPP, 282, I e 319) .Por derradeiro, também inaplicável ao 

caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de 

presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, 

por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.Destarte, ante a 

ocorrência de elementos comprobatórios da materialidade, plausíveis 

indícios de autoria e fundamento da prisão cautelar consistente na 

garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem assim o disposto na 

norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, o indeferimento da pretensão 

de veiculada é medida que se impõe.Com a conclusão do inquérito policial, 

arquivem-se estes autos.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.João 

Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-94.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para no prazo que se manifeste no prazo de 15(quinze),ID do documento 

12183784 ”Trata-se de cumprimento de sentença intentado por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CLAUDINEY GOMES DA SILVA. INTIME-SE a 

parte executada CLAUDINEY GOMES DA SILVA, na pessoa do seu 

advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida, conforme planilha 

apresentada no Id. 11034225, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao exequente para 

que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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: 1000438-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte embargada 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias,ID do documento 14193553 

“Tendo em vista a possibilidade de conceder efeitos infringentes à 

sentença exarada no evento 11111086, INTIME-SE a parte embargada 

para manifestar em 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, do CPC). II. Após, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. “ . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-42.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) LEIDIANE 

GUSMÃO DE LARA, Rua. Das Laranjeiras, nº 793, Bairro: Jardim Alvorada, 

em Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 14/08/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000285-42.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEIDIANE GUSMAO DE LARA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

MT0003923A Parte Ré: TELEFONICA 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: 1000529-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HOZALINA MARIA CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) HOZALINA 

MARIA CAMARGO DE ALMEIDA, Rua Equador, nº 262-N, Bairro São João 

I, Nova Olímpia/MT, CEP: 78370-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 14/08/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000529-68.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.988,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: HOZALINA MARIA CAMARGO DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: ELENITA EGINA DE ASSUNCAO 

CARVALHO - MT20643/O Parte Ré: OI 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: 1000555-66.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, nome fantasia 

“MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, pessoa jurídica de direito 

privado, Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, na 

cidade de Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Telefone: (65) 3332-1020 ou 

(65) 9.9911-8842. 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: 14/08/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000555-66.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 9.205,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

Glicia de Oliveira Dias 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: 1000556-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, nome fantasia 

“MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, pessoa jurídica de direito 

privado, Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, na 

cidade de Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Telefone: (65) 3332-1020 ou 

(65) 9.9911-8842. 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: 14/08/2018 Hora: 15:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000556-51.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 3.593,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

Maria de Lourdes Ubara da Silva ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 1000557-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14505265. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar a planilha de atualização de dívidas, 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. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ROBERTO TRAMONTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, nome fantasia 

“MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, pessoa jurídica de direito 

privado, Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, na 

cidade de Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Telefone: (65) 3332-1020 ou 

(65) 9.9911-8842. 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: 14/08/2018 Hora: 16:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000561-73.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 3.157,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

Adilson Roberto Tramontina 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500092-89.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARCELO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500092-89.2015.8.11.0008. REQUERENTE: OSVALDO MARCELO 

HENRIQUE SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos etc. Com o retorno dos autos da E. Turma Recursal, compareceu a 

parte requerente e apresentou o comprovante de pagamento (Id. 

14412280/14412283/14412289). O requerente compareceu pugnado pelo 

levantamento do valor incontroverso depositado pelo requerido, bem como 

apresentou cumprimento de sentença referente ao saldo devedor 

remanescente (Id.14437302/14437310/14437313). Em relação ao valor 

incontroverso, 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. Em relação ao 

saldo devedor remanescente apurado pelo requerente, Intime-se a 

executada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 397,91, conforme planilha apresentada 

no Id. 14437310/14437313, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o requerente 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 01 de agosto de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR GONCALVES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, nome fantasia 

“MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, pessoa jurídica de direito 

privado, Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, 

Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 14/08/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000563-43.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 2.714,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: Ivanir Gonçalves Alves 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500292-96.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN FELIX DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500292-96.2015.8.11.0008. REQUERENTE: VALDEVAN FELIX DE LIMA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Diante da manifestação juntada no 

ID. 13623291, intime-se a parte exequente para que apresente 

demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do artigo 524 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação, intime-se o executado 

para se manifestar, também no prazo de 15 (quinze) dias. Em relação ao 

valor incontroverso (Id.13448332), antes de realizar o levantamento, nos 

termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da executada 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. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 01 de agosto 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MILLENIUM V 8 LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE CORREIA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 1 de agosto de 2018. Senhor(a) AUTO 

POSTO MILLENIUM V8 LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, Av. 

Marechal Rondon, nº 2002, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de 

Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/08/2018 

Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000566-95.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 1.612,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AUTO POSTO MILLENIUM V 8 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

MT0013631A Parte Ré: Ione Correia Ramos ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85064 Nr: 3764-02.2016.811.0050

 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: IRACI GREZELE ZUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº85064

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h30min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 2570-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA. - (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME, INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO GROSSO 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANCHES 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.154, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO 

- OAB:15.343/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca dos embargos de fls. 64/81, no prazo legal. Nada mais.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 280-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, EHOZ, TOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Vistos em correição,

A fim de prestigiar o princípio da ampla defesa, uma vez que a petição de 

f. 992-1.022 informa que a antiga inventariante (Carolina Vitória Castro 

Zanatta) não devolveu os bens do espólio, bem como utilizou valores 

superiores à pensão alimentícia arbitrada (três salários mínimos), 

INTIME-SE a parte mencionada (Carolina) para que, no prazo de quinze 

dias se manifeste acerca da devolução dos bens e transferencia de 

valores.

Quanto mais, não há o que se falar, por ora, em aplicação da multa 

disposta no art. 625 do CPC, eis que a herdeira Carolina ainda não se 

manifestou nos autos.

Com o decurso do prazo, dê-se VISTAS ao Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, certifique o cumprimento integral desta decisão e tornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80521 Nr: 1053-24.2016.811.0050

 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: ARDF, SEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER LEPRE FREGNE - 

OAB:55494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls.128 dos autos.

Campo Novo do Parecis, 31 de julho de 2018.

Cilina Souza Santos

Gestora Judicial SUBSTITUTA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68654 Nr: 2332-16.2014.811.0050

 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: VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:OAB/MT 12750, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883, 

Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:OAB/MT 12750, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Vistos em correição,

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, aguarde-se os 

julgamentos dos recursos interpostos pela recuperanda e pelo Banco do 

Brasil perante o STJ, noticiados pelo administrador judicial, já que um deles 

visa a homologação do plano de recuperação judicial e o outro visa a 

decretação da falência.

Assim, intime-se o administrador judicial para que, no prazo de quinze 

dias, informe o andamento dos recursos, juntado, se for o caso, o 

acórdão proferido.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73893 Nr: 1471-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Vistos em correição,

CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

ELÉTRICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Vistos em correição,

Defiro o pleito de f. 129 e, por conseguinte, intime-se a parte exequente 

para cumprimento da decisão de f. 127.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de execução por quantia cerca ajuizada pela Bayer 

Cropscience Ltda. em face de Marili de Oliveira Golon.

A inicial foi recebida em 26 de março de 2.003, conforme decisão de f. 80.

Às f. 101-105 a parte executada, devidamente citada, oefereceu à 

penhora uma área de terras de cem hectares, denominada Fazenda São 

Clemente.

Às f. 107-109 a parte exequente manifestou desinteresse face ao bem 

oferecido à penhora ao argumento, em síntese, que este não é de 

propriedade da executada.

Às f. 110-148 a parte exequente indicou bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada, que foi deferido às f. 150.

Às f. 174-175 aportou certidão informando a penhora dos bens indicados 

pela parte exequente.
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Às f. 188 consta certidão de intimação da parte executada acerca da 

penhora realizada nos autos.

Às f. 305 aportou certidão de intimação do conjuge da parte executada 

acerca da penhora.

ÀS f. 307-345 constam pedidos da parte exequente acerca do 

praceamento das areas penhoradas.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

De início, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, CERTIFIQUE se 

decorrei in albis o prazo para manifestação do conjuge da executada, 

devidamente intimado conforme se vê às f. 305.

Se negativo, proceda-se as diligências necessárias para a juntada do 

pleito do conjuge e intime-se a parte exequente para manifestação em 

quinze dias.

Se positivo, observo que foram penhorados os seguintes bens (f. 175):

a) Uma área de 1.798,3481 hectares, denominada Fazenda Boa 

Esperança I, Matrícula nº 35.054;

b) Uma área de 1.798,3481 hectares, denominada Fazenda Esperança 2, 

Matrícula nº 35.053;

c) Uma área de terras com 421,7202 hectares, denominada Fazenda 

Golon, Gleba Sucuruína 11-B, Matrícula nº 35.154;

d) Uma área de terras com 1.320 hectaresm denominada Fazenda Santa 

Rosa (nova Faz. Beija-Flor), Matrícula nº 35.052;

e) Uma área de terras com 500.000 hectares, denominada Fazenda 

Sucuruína I/A, Matrícula nº 10.857;

f) Uma área de terras de 593.500 hectares, denominada Fazenda 

Querência do Pago, Matrícula nº 7.578;

g) Uma área de terras com 592.8599 hectares, parte da Fazenda 

Querência Pago, Matrícula nº 8.997;

h) Uma área de terras com 421.7202 hectares, parte da Gleba Sucuruína 

II-B, conforme descrições do auto de f. 175.

Conforme se vê no auto de penhora, bem como na certidão de inteiro teor 

de f. 183-184, todas as áreas penhoradas pertencem ao município de 

Campo Novo do Parecis/MT.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, 

apresente o valor atualizado do débito.

Em seguida, com o aporte dos valores, EXPEÇA-SE mandado de avaliação 

das áreas penhoradas.

Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação acerca do auto 

de avaliação, no prazo de quinze dias.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 539-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, MONICA 

FRANCIELI CURY SANCHES, LIGIA COUTINHO CORRÊA, PEDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124 MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de exeução por quantia certa ajuizada pela empresa Denofa do 

Brasil S/A em face de Ubiratan, Monica, Pedro e Ligia, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial foi recebida em 23 de março de 2.005, conforme decisão de f. 

81-82.

O executado Ubiratan foi citado (f. 90).

Às f. 91-95 o executado Ubiratan ofereceu bens à penhora, quais sejam, 

um caminhão scania e uma carreta semi reboque, ambos avaliados em R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Às f. 98-99 a parte exequente manifestou discordância dos bens dados 

em garantia, bem como pugnou pela intimação/citação de Monica.

Às f. 106-111 a parte exequente indicou bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada.

Às f. 125 aportou certidão informando que a executada Monica se 

encontrava fora do país.

Às f. 135 aportou certidão informando a impossibilidade de citação dos 

executados Pedro e Ligia.

Às f. 141-143 a parte exequente tornou a indicar bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada.

Às f. 144 foi determinada a penhora, tão somente, dos bens do executado 

Ubiratan.

Às f. 147 consta Auto de Penhora de uma área de terras com 2.306,2408 

hectares, denominada Fazenda São Luiz, situada no Município e Comarca 

de Brasnorte/MT, em nome do executado Ubiratan.

Às f. 160 aportou certidão do Sr. Meirinho da Comarca de Brasnorte/MT 

informando que o imóvel acima mencionado não foi encontrado para 

avaliação.

Às f. 188-189 a parte exequente informou que a certidão positiva de bens 

em nome do executado Ubiratan foi elaborada erroneamente pelo CRI de 

Brasnorte. Assim, às f. 190 foi determinada a expedição de missiva para a 

baixa da penhora realizada às f. 147.

A executada Monica foi citada por edital conforme se vê às f. 213.

Às f. 238 verso aportou certidão de citação do executado Pedro.

Às f. 241-245 a parte exequente pugnou pela penhora via Sistema 

BacenJud nas contas dos executadas Monica, Ubiratan e Pedro.

Às f. 247-249 consta o bloqueio do valor de R$ 339.152.21 nas contas do 

executado Pedro.

 Às f. 263-264 a parte exequente pugnou pela expedição de alvará dos 

valoers bloqueados.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

De início, observo que inexiste nos autos certidão informando o decurso 

do prazo para oposição de embargos pelo executado Pedro, bem como 

sua intimação acerca dos valores penhorados.

Outrossim, denoto que a executada Monica foi citada por edital, todavia, 

não fora nomeado curador especial a parte mencionada.

Quanto mais, não consta nos autos a citação da executada Ligia.

Muito bem.

O débito da presente ação de execução é de R$ 1.076.656,19 conforme 

se vê às f. 247.

Denoto que foi penhorado o valor de R$ 339.152,21 nas contas bancárias 

do executado Pedro.

Todavia, por ora, não há o que se falar em expedição de alvará para 

levantamento dos valores, eis que não constam nos autos as intimações 

necessárias para prosseguimento do feito em face do valor penhorado.

Assim, a fim de evitar tumulto processual, bem como futuras arguições de 

nulidade, DETERMINO:

Do executado PEDRO:

A) Certifique quanto a intimação do executado Pedro acerca da penhora 

realizada nos autos;

A.1) Se intimado e decorrido o prazo sem manifestação do executado 

Pedro, PROCEDA-SE as diligências necessárias para a expedição do 

competente alvará atentando-se aos dados bancários apresentados pela 

parte exequente às f. 263-264.

A.2) Se intimado o executado Pedro e este ter apresentado embargos e/ou 

manifestação, INTIME-SE a parte exequente para manifestação acerca do 

pleito em quinze dias e, em seguida, tornem os autos conclusos.

Da executada MIRIAN:

B) Tendo em vista que a executada Miriam foi citada por edital, NOMEIO a 

Defensoria Pública como curadora especial da executada para 

manifestação em quinze dias.

B.1.) Com a manifestação da DPE, intime-se a parte exequente para 

prosseguimento do feito em quinze dias e, em seguida, tornem os autos 

conclusos.

Dos executados UBIRATAN e LIGIA:

C) Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome do executado Ubiratan, bem como para que indique o 

atual endereço da executada Ligia.

 Por conseguinte, não é demais registrar que fica a parte exequente ciente 

que, em caso de pedido de realização de buscas via Sistema Renajud, 

Bacenjud ou Infojud, deverá a parte exequente comprovar nos autos que 

exauriu todas as possibilidades para encontrar o atual endereço do 

executado para que então o Poder Judiciário realize buscas nos Sistemas 

disponíveis para a quebra de sigilo da parte executada.

Notadamente, registre-se que é necessário a parte exequente deve 

comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um regular 

prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de ofícios 
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as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta Comercial, 

dentre outros.

 Cumpridas as determinações acima, CERTIFIQUE O CUMPRIMENTO 

INTEGRAL DA PRESENTE DECISÃO e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000267-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos . Considerando 

que se trata de homologação de acordo realizado em audiência, em 

processo judicial, será recebida a presente como cumprimento de 

sentença. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a 

presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Terça-feira, 31 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000268-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Considerando 

que se trata de execução em virtude de descumprimento de acordo 

realizado em audiência, recebo a presente como cumprimento de 

sentença. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a 

presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Terça-feira, 31 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-56.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRESUL PECAS E RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT0006177A 

(ADVOGADO)

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010423-56.2014.8.11.0050. REQUERENTE: EMBRESUL PECAS E 

RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE 

AUGUSTIN Vistos. Diante do teor da manifestação do ID 13203395, 

intime-se o requerente para que se manifeste quanto a inclusão da dívida 

na recuperação de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aceitação tácita e extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 

de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000013-19.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VANIA CAVALHEIRO 

MORAES RANZI REQUERIDO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA Vistos. Defiro 

o pedido formulado no termo de audiência de ID 13040176, concedendo o 

prazo de 10 (dez) dias para fornecimento do novo endereço, sob pena de 

extinção e arquivamento. Caso seja apresentado novo endereço, 

determino o agendamento da audiência conforme pauta pre-estabelecida. 

No mais, verifique-se quanto a anotação correta da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000153-87.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: LARYSSA SONHO INFANTIL 

LTDA - ME EXECUTADO: GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - ME Vistos. Defiro o pedido formulado na petição do 

ID 13300395. Expeça-se a certidão para que a parte exequente possa 

efetuar o protesto pretendido. Não tendo sido encontrado bens em nome 

do executado, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9099/95, determino o 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de julho de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000168-56.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA Vistos. Defiro 

o pedido formulado na petição de ID 13383054. Expeça-se certidão ao 

requerente para que possa realizar a negativação pretendida. No mais, 

não tendo sido localizado bens em nome do executado, nos termos do art. 

53, §4º, da Lei 9099/95, arquive-se o feito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 31 de julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000429-21.2017.8.11.0050 Nome: DAIANE TELES DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA TRABALHORES, 405, BOA ESPERANÇA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, S/N, QDRA 

05, ED EMBRATEL, 2 ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 01 de Agosto de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PARABA VELOSO DO PRADO 72028076100 (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PRUFER MOUSQUER OAB - RS87179 (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER OAB - RS90294 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000513-22.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 29/08/2018 13:30 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAINE DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTYS LOCADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000182-06.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 29/08/2018 14:10 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RONDON DO PARECIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000276-51.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 29/08/2018 14:50 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000025-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANNY MONTEIRO ALVES TIMOTEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000025-33.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 29/08/2018 15:30 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partes comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 325 de 719



Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR NOVAIS DE ALMEIDA (AUTOR)

MARIA DE FATIMA NOVAES FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

DIVINO FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

ADRIANE NOAVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 1 

de agosto 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 

16/08/2018 Hora: 15:40 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000496-46.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 97.000,00; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Partes do processo: Parte Autora: DIVINO FERREIRA DA CUNHA 

e outros (3) Parte Ré: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92841 Nr: 1570-60.2015.811.0051

 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: Inaura Henrique dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1570-60.2015.811.0051 – 92841

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 3176-02.2010.811.0051

 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 Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3176-02.2010.811.0051 - 33057

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pelo Requerente para solicitar informações, pelo 

Sistema Siel e Infojud, acerca do atual endereço do Requerido.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação das Partes e ao 

cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo.

 Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE o Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 30 dias, 

apresente nos autos relatório de eventual perícia médica que tenha 

comprovado a ausência de incapacidade laborativa do Exequente, e que 

tenha sido usada como base para a cessação do benefício concedido por 

este Juízo, sob pena de se considerar a decisão administrativa de 

cessação do benefício como violação de ordem judicial.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 31 

de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17745 Nr: 374-36.2007.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Mariani De Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cirilo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Autos n° 374-36.2007.811.0051 - 17745

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada Parte exequente. Depois, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos. AUTORIZO, ainda, a expedição da 

certidão do art. 517 do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão 

judicial.

 CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 
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da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36243 Nr: 2785-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulboro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Márcio de Oliveira 

Ribeiro - OAB:4971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em razão da qualidade dos documentos apresentados na 

inicial, nos termos do art. 701, § 2º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno 

direito, o título executivo judicial.CONDENO a Embargante ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa.AGUARDE-SE, pois, a 

manifestação da Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 

30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior provocação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional.P.I.C. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134184 Nr: 7930-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERÊ RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7930-40.2017.811.0051 - 134184

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória na qual o Requerente, mesmo depois de 

emenda à inicial, tendo percebido a inclusão de seu crédito no plano de 

recuperação judicial da Requerida, desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, declarando 

extinto o feito, sem resolução do mérito.

Custas pendentes, se houver, pelo Requerente. Sem honorários, vez que 

a Requerida jamais integrou a lide.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81610 Nr: 1596-92.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Cavallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando que não houve a 

intimação da parte autora, via DJE, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE 

SEJA O REQUERENTE INTIMADO A manifestars-e sobre os valores 

apresentados pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 1494-75.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Aparecida dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Dutra Barreto, José Ailton 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na 

inicial para CONDENAR o Requerido Francisco de Assis Dutra Barreto à 

restituição de R$ 20.000,00 à Requerente.JULGO igualmente procedentes 

os pedidos aduzidos na denunciação à lide para CONDENAR o 

Denunciado José Ailton Machado à compensação de tal valor ao 

Requerido Francisco, exigível a partir do pagamento feito pelo último à 

Requerente.Sobre o valor da condenação, incidirá o INPC, a partir do 

pagamento, em abril de 2010, sendo ainda majorado por juros moratórios 

legais, devidos a partir da citação.CONDENO o Requerido, ainda, ao 

pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento do que 

corresponder a 10% do valor da condenação a título de honorários 

advocatícios em favor do Procurador da Requerente.Na lide regressiva, 

CONDENO o Denunciado ao pagamento dos honorários advocatícios 

Procurador do Requerido/Denunciante, também à proporção de 10% do 

valor da compensação.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer 

interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78382 Nr: 3245-29.2013.811.0051

 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: Valter Mota dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva e Cattani Ltda - ME, Soeli Maria 

Krolikowsk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25 de outubro de 2018, às 16:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC).Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72511 Nr: 1499-63.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dorr Holshu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Colombo S.A - Comércio de Utilidades 

Domésticas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Fernando Valente 

Colombo - OAB:89949/RJ

 Autos n° 1499-63.2012.811.0051 - 72511

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a cassação da sentença pela instância superior, RECEBO 

a emenda feita pela Requerente.

Assim, CITEM-SE os Requeridos Lojas Colombo, já qualificada na inicial, 

Crediare S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., estas qualificadas na 

emenda de p. 80/81, a fim de que compareçam a audiência de conciliação 

a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Embora a Requerida Lojas Colombo já tenha apresentado resposta, 

impõe-se sua participação na audiência, porque, evidentemente, eventual 

acordo só poderá ocorrer com sua anuência.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos Crediare e Bradesco poderão oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71188 Nr: 184-97.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Montagner - ME, Paulo Ricardo 

Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em razão da qualidade dos documentos apresentados na 

inicial, nos termos do art. 701, § 2º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno 

direito, o título executivo judicial.CONDENO os Embargantes ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa.AGUARDE-SE, pois, a 

manifestação do Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 

30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior provocação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional.P.I.C. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74458 Nr: 3453-47.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weissmuller Confecções Ltda ME, Vilmor 

Weissmuller, Maria Jecioni Moeses Weissmuller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A, Rafaella Alt.de Oliveira - OAB:MT 16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80923 Nr: 1078-05.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Lacerda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Sergio Schulze - OAB:OAB/MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1078-05.2014.811.0051 - 80923

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que a hipótese dos autos não se refere a nenhuma daquelas 

previstas no art. 313, do NCPC, aplicáveis ao processo de conhecimento, 

INDEFIRO o pedido de suspensão.

Assim, INTIME-SE o Requerente, por meio do seu Procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 406-70.2009.811.0051

 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: Valdecir Ruiz Salinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, Unimed Seguros Saúde 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, SANDRO AUGUSTO LENZ DOTTO - OAB:35500/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos para CONDENAR as Requeridas à obrigação de fazer 

consistente na manutenção do plano de saúde do Requerente pelo período 

equivalente a um terço do período de permanência nos produtos.No 

entanto, dado o lapso temporal transcorrido entre a propositura da ação e 

o julgamento, entende-se que obrigação já foi adimplida.Na forma do art. 

85, § 2º do NCPC, CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios do Procurador do Requerente, desde logo 

arbitrados em que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, 

observados, em especial, a baixa complexidade da causa.Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 30 (trinta) 

dias, eventual manifestação por parte da interessada. Em não havendo 

pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.P.I.C.Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80553 Nr: 795-79.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Osvaldo Mont. Morteytil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 795-79.2014.811.0051 - 80553

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho anterior.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 778-43.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Marco Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 778-43.2014.811.0051 - 80536

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho anterior.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 797-49.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Multi Factoring Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Kelsen Eustáquio da Silva - OAB:9.813-B, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 797-49.2014.811.0051 - 80555

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho anterior.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80547 Nr: 789-72.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Adriano F. Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 789-72.2014.811.0051 - 80547

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho de p. 103/109.
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Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80556 Nr: 798-34.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Suinutri Industria e 

Comercio de Carnes e Derivados Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Autos n° 798-34.2014.811.0051 - 80556

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho anterior.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80550 Nr: 792-27.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Celson Aparecido Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 792-27.2014.811.0051 - 80550

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho de p. 103/109.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80548 Nr: 790-57.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 790-57.2014.811.0051 - 80548

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho de p. 103/109.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 2022-07.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Autos n° 2022-07.2014.811.0051 - 82295

Declaratória

Despacho.
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Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória, na qual se determinou a produção de prova 

pericial grafotécnica, na qual, devidamente intimado a se manifestar 

quanto a sua nomeação, o Perito apresentou proposta de honorários em 

R$ 3.480,00.

No entanto, por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de 

Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 

232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de 

estudo, em R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem 

majorados em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação do Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Havendo concordância quanto aos honorários arbitrados, CUMPRA-SE o 

despacho anterior.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141825 Nr: 1191-17.2018.811.0051

 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: Francisco de Assis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1191-17.2018.811.0051 – 141825

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76778 Nr: 1741-85.2013.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1741-85.2013.811.0051 - 76778

Cautelar

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar ajuizada por Antonio Zanella em face de Volnei 

Presa, igualmente qualificado.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas finais e das custas do 

oficial de justiça ainda pendentes. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 23 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1041-80.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maico Rogério Albará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1041-80.2011.811.0051 - 34502

Cautelar

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação do Requerido, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo localizado o endereço, EXPEÇA-SE o necessário à citação e 

cumprimento da liminar da Requerida, atentando-se para as advertências 

indicadas no despacho inicial.

Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE o Requerente para 

que solicite o que de direito.

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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29782 Nr: 32-20.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Candido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Guedes de Sá - 

OAB:21065/GO, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747 OAB/SP, 

Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 32-20.2010.811.0051 - 29782

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor da Requerente, as diligências 

requisitadas já foram deferidas e efetivadas em momento anterior. Assim, 

INDEFIRO o petitório de p. 111.

Dessa forma, INTIME-SE a Requerente para que solicite o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19774 Nr: 2106-52.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Singh, Paulo Singh, Fernando Singh, José 

Adirson Singh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo José de Aquino - 

OAB:OAB/MT 9.255

 Desta feita, por todo o acima exposto, JULGO inteiramente improcedentes 

os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Na 

forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO os Requerentes ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações de estilo. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32040 Nr: 2154-06.2010.811.0051

 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: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Andrade Cardoso, Reinaldo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2154-06.2010.811.0051 - 32040

Indenizatória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Procuradora da Requerente, à diligência solicitada 

cabe à própria Parte.

 Assim, INDEFIRO o pedido de p. 98.

Dessa forma, a fim de conferir alguma celeridade ao feito, INTIME-SE a 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

necessário ao andamento do feito, notadamente em relação à correta 

indicação dos sucessores do Requerido Reinaldo Coelho Cardoso. 

Alternativamente, em entendo pertinente, poderá a Requerente pleitear a 

continuidade do feito apenas em desfavor da Requerida Angela Maria de 

Andrade Cardoso.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79638 Nr: 130-63.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubineia Caetano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pela 

Requerente, de forma a atribuir ao Requerida o encargo de bem 

demonstrar a existência da conta corrente e do cheque supostamente 

emitido pela Requerente e devolvido por insuficiência de fundos.Anota-se, 

ainda, que a inversão dos encargos probatórios se limita apenas àquela 

questão da prova de existência do negócio jurídico questionado. As 

demais questões continuam regidas pela regra do art. 373, I, do 

NCPC.INTIMEM-SE as Partes para que tomem ciência da presente decisão, 

especialmente a Requerida, em favor de quem se reabre o prazo de 10 

(dez) dias para oferecimento de documentos, dada a alteração 

superveniente de seu encargo probatório.Na hipótese de apresentação de 

novos documentos, INTIME-SE o Requerente, na pessoa do ilustre 

Procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre as 

provas produzidas.Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da 

pertinência do julgamento imediato da lide. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 de julho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 3780-89.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Marques Granzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, 

observados, em especial, o curto trâmite processual.Sem prejuízo, 

EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores em favor do profissional que 

desenvolveu os trabalhos necessários ao deslinde do feito.Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 30 (trinta) 

dias, eventual manifestação por parte da interessada. Em não havendo 

pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.P.I.C.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.: 108241 Nr: 1910-67.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MFdA, RCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, DANIELA IVO DOS SANTOS - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte exequente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111086 Nr: 2938-70.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Cultural Anglo-Hispânico Ltda, Emilene 

Borges Gomes, Angel Ramon Ravanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens 

passiveis de penhora dos Executados, sob pena de possível suspensão 

do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000512-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. D. A. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000512-97.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Mecedes-Benz do Brasil S.A. em face de RIC Comércio 

Atacadista de Algodão Ltda., ambos devidamente qualificados, na qual se 

apresentou termo de acordo, antes do cumprimento da ordem de 

apreensão. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta que 

se referende o ajuste celebrado pelas Partes. Pelo exposto, HOMOLOGO 

o acordo firmado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do NCPC, 

dando à lide resolução do mérito. Em havendo sido anotada alguma 

restrição judicial no cadastro do veículo, DETERMINO o levantamento 

correspondente. Sem honorários e sem custas, nos termos do art. 90, § 

3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 9 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6265 Nr: 608-57.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando 

Maggi Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Mariana Comércio Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Rossato - 

OAB:8810-b/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT, Rogério 

Teópilo da Cruz - OAB:9113-E

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para retirar novamente a 

carta precatória expedida, a fim de providenciar sua nova distribuição na 

Comarca de Uberlândia-MG, visto que a anterior foi protocolada 

erroneamente na Comarca de Campo Grande-MS, no prazo de 05 (cinco 

)dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMO a parte EXECUTADA, Sr. JAIRO LUIS GRASEL, na pessoa de seu 

procurador, das penhoras dos imóveis descritos nas matrículas nºs.: 

2.923, do RGI de Campo Verde-MT; 5.318, 9.539, 5.446, do RGI de 

Chapada dos Guimarães-MT, conforme Termos de Penhora juntados às 

fls. 147/154, para que manifeste o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, retire os Termos de Penhora e Certidões para 

Averbação das Penhoras efetivadas nos presentes autos, bem como, 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências 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, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do cônjuge do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

 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: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 

- OAB:29421

 INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de CRICIÚMA/SC e da Comarca de ANÁPOLIS/GO, 

ou promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do 

artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as cópias das matrículas nºs. 12.967 e 

12.968, do RGI de Chapada dos Guimarães-MT, a fim de ser verificada 

cada porção ideal para averbação da penhora em nome do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145088 Nr: 2697-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113440 Nr: 4072-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAYAN MITCHAEL DIAS RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito, no prazo de cinco dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 
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arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110779 Nr: 2784-52.2016.811.0051

 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: Moises Terto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 INTIMO a parte autora para no prazo legal apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, querendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140658 Nr: 678-49.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelia de Miranda Eidan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel
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Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139852 Nr: 260-14.2018.811.0051

 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: Rosilene Teles Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 139873 Nr: 267-06.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Roberto Honório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140971 Nr: 822-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141036 Nr: 850-88.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRZ Serviços Eletromecanicos Eirelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional
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Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139852 Nr: 260-14.2018.811.0051

 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: Rosilene Teles Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 
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capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139873 Nr: 267-06.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Roberto Honório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;
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 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140122 Nr: 411-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 
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tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140280 Nr: 502-70.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaisa Fernanda Gomes Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 
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3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 514-84.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 
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presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140971 Nr: 822-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 
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prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140992 Nr: 831-82.2018.811.0051

 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: Verley Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 
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forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141036 Nr: 850-88.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRZ Serviços Eletromecanicos Eirelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 
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Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141219 Nr: 934-89.2018.811.0051

 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: Juliana Bernardes Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 
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designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141344 Nr: 980-78.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 
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manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 1097-69.2018.811.0051

 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: Uenis de Oliveira Belizario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado
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Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141828 Nr: 1193-84.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Maria da Silva Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel
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Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142168 Nr: 1360-04.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 143057 Nr: 1772-32.2018.811.0051

 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: Valdir Furtado do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143084 Nr: 1791-38.2018.811.0051

 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: Mario Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143090 Nr: 1797-45.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional
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Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143635 Nr: 2040-86.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 
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capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143636 Nr: 2041-71.2018.811.0051

 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: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;
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 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 2093-67.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 
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tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144088 Nr: 2259-02.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Araújo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 
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3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144101 Nr: 2269-46.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 
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presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144277 Nr: 2369-98.2018.811.0051

 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: Valderi José Cocco Folgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 
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prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144305 Nr: 2385-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Florentino de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 
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forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144307 Nr: 2386-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 
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Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144344 Nr: 2416-72.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 
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designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144420 Nr: 2452-17.2018.811.0051

 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: Clair Teresinha Kolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 
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manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142168 Nr: 1360-04.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143635 Nr: 2040-86.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140992 Nr: 831-82.2018.811.0051

 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: Verley Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140971 Nr: 822-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.
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Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140658 Nr: 678-49.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelia de Miranda Eidan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140122 Nr: 411-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139852 Nr: 260-14.2018.811.0051

 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: Rosilene Teles Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144426 Nr: 2458-24.2018.811.0051

 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: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.
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As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 2462-61.2018.811.0051

 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: Aurélio Elias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 
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parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144490 Nr: 2465-16.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 
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devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144513 Nr: 2466-98.2018.811.0051

 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: Wellinton Livramento Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 
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parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144745 Nr: 2554-39.2018.811.0051

 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: Deusely Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 
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IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144750 Nr: 2556-09.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Porfirio Morata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 
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(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144781 Nr: 2569-08.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Gonzaga de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 
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resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144915 Nr: 2622-86.2018.811.0051

 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: Anderson Sousa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 
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para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 2694-73.2018.811.0051

 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: Brendo Rodrigues de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 
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variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145330 Nr: 2802-05.2018.811.0051

 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: Jhonatan Gabriel Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 
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nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145331 Nr: 2803-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Limberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145334 Nr: 2804-72.2018.811.0051

 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: Naman da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite
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Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145379 Nr: 2827-18.2018.811.0051

 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: Wilson Cavalcante Carrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida
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 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145711 Nr: 2935-47.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Albuquerque de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667, Jéssica Karolayne Souza Borges - OAB:9480, 

Jéssica Maria Prati - OAB:22253-0/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 141631 e outras

Espécie:

 Revisional

Data e horário:

 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes e dos Representantes da Requerida.

As Partes ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de 

composição amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá 

quitar sua obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo 

devedor, calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador;

 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: caso seja de 

sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a Parte autora 

poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa correspondente 

a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a comissão de 

corretagem que foi paga diretamente ao respectivo profissional, 

devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a restituição do 

preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 12 (doze) 

prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se estipulou em 

R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 498,00, 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato poderá ser 

resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 1.792,80, 

devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço mediante 

devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60;

 3) Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e);

4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: a 

Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o preço 

tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios;

5) Purgação da Mora: para todas as opções acima, a Parte autora poderá 

purgar a mora, pagando eventuais prestações atrasadas, com acréscimo 

de 10% sobre o valor efetivamente inadimplido, somando-se o valor 

resultante ao saldo devedor, seguindo-se nos termos das cláusulas 

anteriores, computando-se, como pagamento efetivo, os valores 

depositados judicialmente.

As Partes ajustaram, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da 

forma de composição da lide, sendo que, em não havendo escolha, 

seguirá o contrato na forma da opção 4, supracitada.

As Partes acordaram a renúncia a eventual compensação/ressarcimento 

buscada nas ações de danos morais ajuizadas pelos adquirentes dos 

lotes do Loteamento Greenville I, autorizando a extinção do feito sem ônus 

para as Partes.

A Requerida se compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a 

título de honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo.

A Requerida se compromete a estender, a todos os contratos em vigor até 

a presente data dos lotes do Loteamento Greenville I, as condições 

previstas no item 4 do presente acordo, passando a fazer incidir, a partir 

do próximo aniversário da parcela, apenas a correção monetária pela 

variação positiva do IGP-M acumulado no período.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

revisão contratual na qual as Partes, em audiência especificamente 

designada, compuseram amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta à homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide resolução de 

mérito. Sem custas, em razão da transação. AUTORIZO a imediata 

liberação dos valores depositados. JUNTE-SE cópia da presente sentença 

nos autos também das ações de dano moral em que se busca a 

compensação por questões afetas ao contrato objeto desta ação. 

Honorários como ajustados. Publicada em audiência, saem as Partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das Partes e a definição das obrigações, com os cálculos 

correspondentes, em sendo o caso. Após, 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.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Gustavo Soares Bonifácio

Advogado

Demércio Luiz Gueno

Advogado

 Edison Gonçalves de Andrade Junior

Advogado

Georgia Pinto Dias Leite

Advogado

 Jessica Maria Prati

Advogada

Francisco de Souza Rangel

Advogado

 Fernando Augusto Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

José Cláudio da Silva

Preposto da Requerida

 Bruno Mendonça Nunes de Oliveira

Representante da Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133007 Nr: 7415-05.2017.811.0051

 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: Camila Grifo Sossai
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 PARTE(S)  REQUERIDA(S) :  Mar i a  Je c i o n i  M o e s e s 

Weissmuller_EPP(VIMODAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Certifico que a parte autora intimada não apresentou impugnação à 

contestação. Que por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, 

no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140472 Nr: 596-18.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida citada não pagou nem embargou a ação 

nesta secretaria. INTIMO a parte autora para requerer o que entender de 

direito, se for o caso apresentar cálculo atualizado, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 6229-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Ferreira

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Nelson Wilians 

Fratoni Rodrigues - OAB:128341/SP

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

6229-78.2016.811.0051 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33441 Nr: 3560-62.2010.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Nogueira 

Nicolino - OAB:8941/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. Pedro Paulo Nogueira Nicolino de que 

o processo cód.33441 encontra-se á sua disposição nesta secretaria, 

BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal o mesmo 

retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150332 Nr: 4729-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mavi de Moraes Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:OAB/MT 18.658

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha Rodrigo Henrique Costa 

para realizar-se no dia 29 de outubro de 2018, às 15h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado do réu, este via DJE.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150338 Nr: 4734-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Leandro Menezes de Assis Gouvea 

de Moraes, Wendell Silva Porfirio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha Valdércio Társis 

Rezende Fernandes para realizar-se no dia 29 de outubro de 2018, às 

16h20min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado do réu, via DJE.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000282-26.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, conforme pedido formulado pela Exequente (ID 14285030). Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 
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aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde- MT, 

31 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001157-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001157-59.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, conforme pedido formulado pelo Exequente (ID 13445817). Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde - MT, 

31 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DELVECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001269-91.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos o contrato de compra e venda do imóvel 

de forma legível, tendo em vista que o documento juntado aos autos - ID 

14474200, encontra-se inapto para leitura, bem como deverá trazer 

comprovante do alegado corte de energia, sob pena de indeferimento, 

conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 31 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000941-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI JOAO MIRANDA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (EXCIPIENTE)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de in timar a parte 

autora para, querendo, no prazo legal, impugnar os embargos juntados 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALES ARAUJO (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)

 

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 : 

1001307-40.2017.811.0051 Polo Ativo: JOÃO SALES ARAUJO 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 JOÃO SALES 

ARAUJO 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, afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, 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. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 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. 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. 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. II – 

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 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 
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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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – 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$ 4.000,00 (quatro 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 inexistentes os débitos 

discutidos nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- 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, 25 de junho 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. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALES ARAUJO (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)

 

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 : 

1001307-40.2017.811.0051 Polo Ativo: JOÃO SALES ARAUJO 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 JOÃO SALES 

ARAUJO 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, afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, 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. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 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. 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. 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. II – 

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 
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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 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – 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$ 4.000,00 (quatro 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 inexistentes os débitos 

discutidos nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- 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, 25 de junho 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. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYBELLE GUEDES CAMPOS OAB - SP246662 (ADVOGADO)

ODAIR DE MORAES JUNIOR OAB - SP200488 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010169-12.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 13690242). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

13694603). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

13694603. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 01 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000639-69.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 14356047). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14398658. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 31 de julho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEON ROSSATO OAB - RS84266B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CAVICHIOLI (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante do teor da certidão retro (id 13967171) reitere-se a 

intimação à parte autora para efetivo recolhimento da diligência do Senhor 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução da missiva ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41748 Nr: 577-54.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORESCHI E TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertiverde Mato Grosso Comercio e 

Representações de Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, Roberto Antonio Sperotto - OAB:19.512/GO

 Vistos etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado (a), FERTIVERDE MATO 

GROSSO E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS inscrito no CNPJ: 04.902.236/0001-13, no valor de R$ 

60.019,81 (sessenta mil e dezenove reais e oitenta e um centavos)).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26848 Nr: 717-59.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 191-48.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARTINS DA SILVA, JOHN 

MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, RODRIGO TEIXEIRA ABREU, VICTOR 

EDUARDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18.109/MT, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, PRISCILLA 

GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Autos nº. 191-48.2018.811.0029 (65048)

Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h30min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o 

interrogatório do acusado.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 24 de julho de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59907 Nr: 938-32.2017.811.0029

 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: GUILHERME LEITE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de 

dezembro de 2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos 

recursos Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 

1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão 

da tramitação dos presentes autos.

 Aguarde-se em cartório a solvência da questão submetida a julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2420-15.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA 

ABREU - OAB:22.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos,

 Diante do teor da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 

(fls. 39/42), aguarde-se o decurso do prazo fixado em decisão de fls. 19.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 53-57.2013.811.0029

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMAR GOLDONI, Tânia Maria Marsango 

Goldoni, JOSÉ AUGUSTO TROVO, Nirlei Barbosa de Siqueira Trovo, 

Patricia Goldoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819/PR, Gustavo 

Amato Pessini - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A, Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos.

Trata-se de hipótese na qual os terceiros garantidores se insurgem contra 

a execução a eles direcionada pela exequente/credora dos devedores 

primitivos.

Em que pese as alegações de ilegitimidade por parte de José Augusto 

Trovo, Nirlei Barbosa de Siqueira Trovo e Patrícia Goldoni, fato é que, em 

verdade os três assumiram obrigações como devedores hipotecários, 

oferecendo suas propriedades em garantia de dívida de Olmar Goldoni e 

Tânia Maria Marsango Goldoni, conforme se constata nos aditivos de 

cédula rural hipotecária de fls. 39/40 e 41/42.

Nesse sentido da plena responsabilidade do garante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. TERCEIRO QUE OFERECE GARANTIA REAL 

HIPOTECÁRIA.

LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, muito 

embora afirme rejeitar o recurso declaratório, expressamente enfrenta as 

questões aventadas pelo embargante.

2. Aquele que oferece, por meio de hipoteca, imóvel próprio em garantia de 

terceiro, pode ser executado como devedor, individualmente, haja vista a 

autonomia do título executivo constituído pela garantia real. Inteligência da 

norma contida no art. 585, III, do CPC.

3. Em tais condições, também é parte legítima para o ajuizamento dos 

correspondentes embargos do devedor.

4. Recurso especial conhecido e provido para, afastando a ilegitimidade 

declarada na instância ordinária, determinar o retorno dos autos a fim de 

que sejam julgados os recursos interpostos pelas partes.

(REsp 1230252/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 22/10/2014)

Por outro lado, a afirmação de Patrícia Goldoni de que teria quitado a 

respectiva dívida perante a Fazenda Nacional, dado que o crédito teria 

sido convertido em favor da União, não encontrou ressonância nos autos, 

dado que não comprovado que seria os próprios contratos em discussão 

no presente, que derivaram a extinção daquela dívida, ônus que lhe cabia.

 Dessa forma, deixo de acolher os petitórios de fls. 137/141 e 179/182.

Intime-se as partes, para querendo, fundamentadamente, especificar 

provas no prazo legal, tendo em vista que a causa se encontra madura 

para julgamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000055-68.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER THAIS DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000055-68.2017.8.11.0029 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 808,05 (oitocentos e 

oito reais e cinco centavos). Publicada no sistema PJe. Intimem-se as 

partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Estado de Mato Grosso, 

conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, para 

realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta do 

respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Cumpra-se. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 12 de 

julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 062/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 
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JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais e;

 CONSIDERANDO o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2016, 

onde tornou público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Fisioterapia e Psicologia para atender os servidores da Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores efetivos abaixo relacionados para, sob 

a presidência do primeiro, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo na Comarca de 

Chapada dos Guimarães:

 Diego Gordon Padilha Ramsay, matrícula 21.235, efetivo, Técnico 

Judiciário – PTJ –lotado na Secretaria da 1ª Vara;

 Luciana Marques Gobbi Rozin, matrícula 11692, Efetiva, Técnica 

Judiciária- PTJ – Gestora Judiciária Substituta do Juizado Especial Cível e 

Criminal;

Antonio Braz Spolti, matrícula, 9344, Efetivo, Técnico Judiciário – PTJ – 

Gestor Administrativo II – lotado na Central de Administração;

Morgana Rita de Castro, matrícula 5039, Efetiva, Analista Judiciária – PTJ, 

lotada na Secretaria da 2ª Vara;

Silvana Ângela Santa, matrícula 7440, Efetiva, Analista Judiciária- PTJ, 

Psicóloga do Juízo;

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se.

 Chapada dos Guimarães, 1º de agosto de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 063/2018 – DF

O Excelentíssimo Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as férias regulamentares do Juiz de Paz deste Município Sr. 

MÁRIO APARECIDO FÁBRIS em três períodos que ficaram assim 

estabelecidos pelo DRH/TJ: 1º período 1 a 31/8/2018; 2º período 1 a 

30/9/2018 e 3º período em 1 a 31/10/2018;

Considerando que não há suplentes para atender a função de Juiz de Paz 

no Município de Chapada dos Guimarães;

 Considerando que já foi solicitado ao Presidente do TJ a nomeação de 

FABÍOLA DE SOUZA FIGUEIRA SAETA para o cargo de 1ª Suplente de 

Juiz de Paz nos termos do Ofício 116/2018-CA em 8/5/2018 cia 

0711679-71.2018.8.11.0024;

 Considerando as pautas de casamentos agendados para o período;

 R E S O L V E:

DESIGNAR a Srª FABIOLA DE SOUZA FIGUEIRA SAETA como Juíza de 

Paz Ad hoc neste Município e sede até a sua nomeação definitiva de 1ª 

Suplente de Juiz de Paz para o referido município.

Publique-se, comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães, 1º de agosto de 2.018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA GONZALEZ (AUTOR)

ESTHER DE SOUZA GONZALEZ MEDEIROS (AUTOR)

DOMINGO GONZALEZ RIOS (AUTOR)

JORGE BEZERRA DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000167-18.2018.8.11.0024. Parte Autora: ESTHER DE SOUZA 

GONZALEZ MEDEIROS e outros (3). Parte Ré: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse e indenização por dano material com pedido liminar 

proposta por Esther de Souza Gonzalez e Outros em face de Idaza 

Distribuidora de Petróleo LTDA. Aduz em síntese, que em 25 de setembro 

de 2013 firmaram um contrato de locação de imóvel comercial urbano e 

que a requerida não vem cumprindo o pactuado, qual seja: pagamento do 

arrendamento atualizado anualmente pelo IGPM/FGV, tampouco a 

realização as reformas e melhorias constantes no contrato. Pugna pela 

concessão de liminar para que sejam imediatamente reintegrados na 

posse do imóvel, e ao final seja julgado procedente o pedido tornando 

definitiva a liminar concedida bem como a condenação aos demais pedidos 

de mérito. E os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento 

e decido. A tutela de urgência deve ser indeferida. Inicialmente, vale 

salientar, que nos casos específicos de tutela de urgência é necessária, 

para sua procedência, a comprovação da plausibilidade do direito, perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, 

caput do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Analisando detidamente os fatos e provas apresentadas, 

observo que a parte autora logrou êxito em comprovar o primeiro requisito 

da concessão da tutela, no caso, a plausibilidade do direito, que é a 

existência de relação jurídica entre as partes, com a existência de um 

contrato e a possibilidade de descumprimento em razão dos demais 

documentos trazidos. Ocorre que, não demonstrou o segundo requisito, o 

do perigo de dano. Explico. Os requerentes não apresentaram os 

prejuízos que vem sofrendo ou estão na iminência de sofrer em razão da 

possibilidade de não cumprimento do contrato, que desafie o deferimento 

de tutela de urgência. Assim, considerando que o prejuízo ou o perigo de 

dano não veio explicito na petição inicial, tampouco se juntou prova do 

requisito em análise, entendo por bem indeferir a tutela de urgência. 

CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, consoante disposto no art. 300, caput 

do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência, pois ausente o perigo de 

dano. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se a parte Ré. 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. 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 apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JURANILDES APARECIDA FLORENCIA DA SILVA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 
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vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para impugnar a contestação Id. 

14220096. Chapada dos Guimarães, 1 de agosto de 2018 Eliane Rosa 

Campos Rodrigues Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 1999-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Braga Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAILSON BRAGA GOMES, Filiação: 

Cleonice Braga Martins, data de nascimento: 21/12/1993, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, casado(a), auxiliar de produção, Telefone 65 

9979-6579. 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 dos autos do incluso procedimento que no 

dia 06 de julho de 2016, por volta das 20h00min, em residência localizada 

na Alameda Ipê Roxa, s/n°, Bairro Mirantinho, fundos do condomínio Village 

II, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, durante o 

repouso noturno, mediante o denunciado tentou subtrair, para si, coisas 

alheias móveis em prejuízo das vítimas residentes no condomínio 

mencionado, só não logrando êxito porque foi supreendido no local e 

imediatamente detido pelos policiais militares. [...]Assim agindo, o 

denunciado JAISON BRAGA GOMES, encontra-se incurso nos crimes 

previstos no art. 155, §§ 1° e 4°, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, 

razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo que, 

recebida e autuada, seja o denunciado citado para apresentar resposta à 

acusação, designando-se audiência de instrução para inquirição das 

testemunhas...

Despacho: Vistos, etc.Acolho a manifestação ministerial. Cite-se o 

acusado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, Advirta o denunciado de que, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Decorrido o prazo do 

edital e de defesa, sem que o denunciado tenha apresentado defesa, 

comparecido ou constituído advogado, certifique-se e conceda-se vista ao 

Ministério Público.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83823 Nr: 2804-27.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton 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): AILTON DA SILVA, Cpf: 71798439115, 

Rg: 1407483-4, Filiação: Vitorina Adrelina da Silva e Benedito Benvindo da 

Silva, brasileiro(a), Telefone (65) 9282-3362. 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 dos autos do incluso inquérito policial, que no 

dia 31 de agosto de 2015, por volta das 09h30min, na residência 

localizada na Anvenida Principal, Comunidade Barra do Bom Jardim, nesta 

cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado, 

prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a mulher 

nos termos da Lei 11.340/2006, impelido por motivo fútil, ameaçou, por 

palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, contra a vítima 

VICENTINA DE ALVARENGA, companheira do imputado. [...] Assim agindo, 

o denunciado AILTON DA SILVA, encontra-se incurso no crime previsto 

no art. 147, caput, c/c art. 61, II, "a" e "f", do Código Penal, c/c a Lei n° 

11.340/2006, pelo que oferce a presente denúncia, requerendo que, 

recebida e autuada, seja o imputado citado para responder à acusação, 

designando-se audiência de instrução, para inquirição das testemunhas e 

vítimas...

Despacho: Vistos, etc. Acolho a cota de ministerial.Cite-se o acusado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, Advirta o denunciado de que, em sua resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). Decorrido o prazo do edital e de defesa, 

sem que o denunciado tenha apresentado defesa, comparecido ou 

constituído advogado, certifique-se e conceda-se vista ao Ministério 

Público.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39517 Nr: 2029-85.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilio Januario Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, na forma aceita à fl. 101, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 804-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Leite Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DA CRUZ LEITE QUIXABEIRA, Rg: 

028878792005-7, Filiação: Maria Aparecida Quixabeira Barbosa e 

Demerval Ribeiro Leite, data de nascimento: 23/11/1985, brasileiro(a), 

natural de Ribeiro Gonçalves-PI, convivente, montador de silos, Telefone 

(65) 9634-8567. 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 dos autos do incluso inquérito policial que no dia 

05 de Março de 2016, por volta das 12h 00min, na propriedade rural 

denominada "Fazenda Laranjal", localizada na MT 140, Km 95, cidade de 

Nova Brasilândia/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o 

denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 50 

(cinquenta) pedaços de cabo de alta tensão em cobre, encapado com 

borracha, medindo 50cm, objeto avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 

conforme auto de avaliação às fls.19, em prejuízo da vítima PEDRO 

MAGNO VICENTIM. Assim agindo, o denunciado JOSÉ DA CRUZ LEITE 

QUIXABEIRA, vulgo "ZÉ MORTE, encontra-se incurso na infração penal 

disposta no art. 155, caput, do Código Penal, razão pela qual se oferece a 

presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o 

denunciado citado para apresentar resposta à acusação, designando-se 

audiência de instrução para inquirição da vítima e das testemunhas adiante 

arroladas, além do interrogatório do impugnado, preenchidas as demais 

formalidades legais, até final julgamento e condenação.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a manifestação ministerial.Cite-se o 

acusado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, Advirta o denunciado de que, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Decorrido o prazo do 

edital e de defesa, sem que o denunciado tenha apresentado defesa, 

comparecido ou constituído advogado, certifique-se e conceda-se vista ao 

Ministério Público.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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65421 Nr: 1319-60.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Texeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira dos Santos - 

OAB:15.468

 stos, etc.

 I. Primeiramente, no que tange à alegação de nulidade da certidão de fl. 

127, sob o fundamento de que o réu nunca foi citado acerca do 

recebimento da denúncia, verifico que, muito embora alegue o denunciado 

não fez prova das suas alegações, pois de suposições não tramitam os 

processos e, tampouco, demonstrou que teve ciência da ação em trâmite 

contra sua pessoa, pois compareceu (fl. 130-134), espontaneamente, por 

advogado constituído (fl. 146) e, conforme decisão do e. TJMT, o 

comparecimento espontâneo, com a constituição de defensor, supre a 

citação. Portanto, afasto a prejudicial arguida, pois já foi objeto, inclusive 

do HC e já decidido (fl. 168-173).

II. Quanto ao requerimento do réu para instauração de PAD contra o 

servidor, verifico que não há indícios suficientes de que o Oficial de 

Justiça tenha agido com má-fé ou dolo para que seja apurado o ato. 

Assim, desacolho o pedido.

III. No que se refere à alegação de parcialidade do perito na perícia de fls. 

50-71, não merece prosperar, haja vista que a perícia técnica é Oficial do 

Estado e o réu sequer trouxe qualquer laudo que pudesse confrontar com 

a perícia oficial do Estado e, ainda, meras alegações não desqualificam a 

atuação do profissional que é inerte e imparcial.

Os demais levantamentos tratam-se de mérito da demanda e serão 

analisados na oportunidade do julgamento da ação.

IV. Dessa forma, designo audiência de instruç e julgamento para o dia 7 de 

novembro de 2018, às 13h30min.

V. Intime-se o réu e seu advogado, bem como as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa (fl. 134v).

VI. Dê-se vistas ao Ministério Público.

 VII. Expeça-se o necessário.

 VIII. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000621-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº 1000621-95.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. DEFIRO a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC/2015). VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se Chapada dos 

Guimarães/MT, 30 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARTINS (EXECUTADO)

ADRIANA MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº 1000629-72.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. DEFIRO a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 
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CPC/2015 (art. 915, CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC/2015). VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 30 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000403-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000403-67.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, 

movida por HOTEL SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LTDA EPP em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Na exordial, a parte autora alegou que a requerida tem 

praticado “cobrança abusiva de energia elétrica” em seu desfavor, o que, 

segundo defende, é possível de se constatar em decorrência das 

“diferenças exorbitantes dos valores da unidade consumidora”, os quais, 

no seu ponto de vista, evidenciam “em dado momento faturas com valores 

aceitáveis, em outro, faturas com valores desarrazoados”. Para ilustrar a 

situação, a parte autora contrapõe as faturas com vencimento em 

2.6.2016 e 11.10.2017, que refletem, respectivamente, os débitos de R$ 

716,19 e R$ 4.417,70, alegado que a abusividade decorre da considerável 

diferença entre os mencionados valores. Além disso, menciona outras das 

quais, em tese, se constataria a “cobrança abusiva”. Discorreu sobre as 

características do seu consumo com base na atividade desempenhada no 

estabelecimento comercial. Frisou que estaria impossibilitada de cumprir os 

contratos entabulados com seus clientes em face da interrupção do 

fornecimento de energia. Ao final requereu “em caráter de tutela”: I. a 

concessão do benefício da justiça gratuita; II. a autorização para depósito 

judicial dos valores que entende incontroversos, de forma parcelada, até a 

quitação das faturas objeto de questionamento no presente feito; III. a 

“reativação da luz” (sic.) IV. que seja determinado que a requerida se 

abstenha de efetivar desligamentos até o final da presente lide; V. que 

seja determinado que a requerida se abstenha de negativar seu nome; VI. 

que a requerida seja proibida de “emitir faturas por estimativa ou ‘achismo’ 

da unidade consumidora nº 3/393770-3”. Em decisão datada de 8.6.2018, 

foi determinado que o requerente comprovasse a hipossuficiência e 

emendasse a exordial para colacionar a íntegra das faturas nela 

mencionadas. Devidamente intimada, por meio da petição (ID Num. 

13812911), o requerente postulou pelo parcelamento do valor das custas, 

mais especificamente em 6 prestações, bem como acostou ao feito as 

cópias das faturas mencionadas na exordial. Em decisão datada de 

11.7.2018 (ID Num. 14083928), foi indeferido o pedido de tutela de 

urgência. Posteriormente, a parte requerente postulou novos pedidos em 

caráter liminar (ID’s Num. 14162483 e Num. 14280516), requerendo o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, desta vez, sob o 

fundamento de quitação de fatura contemporânea. É o relatório. Decido. A 

questão central da presente demanda, gira entorno da alegação da 

cobrança exorbitante pelo consumo de energia elétrica realizada pelo 

requerido. Inicialmente, esclarece-se que esta decisão versará 

exclusivamente sobre o pedido de restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica pautado na quitação da fatura correspondente ao mês 

imediatamente anterior à interrupção do serviço. Com efeito, conforme se 

verifica na última petição do requerente, o débito mais recente da Unidade 

Consumidora do autor (n° 6/393770-3), referente ao mês de maio do 

corrente ano, foi quitada no curso da ação, o que evidencia, em princípio, 

que a manutenção do corte dar-se-ia em razão de débitos pretéritos, os 

quais, em parte, são questionados na presente ação. Desse modo, a 

manutenção da suspensão do fornecimento em razão de débitos antigos, 

neste momento processual, configuraria coação ao adimplemento, conduta 

esta rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 42 e 

parágrafo único, e 51, IV, § 1º, I e II). Nesse sentido tem entendido o 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONTRASTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. 

Considera-se demonstrado o dissídio jurisprudencial quando o aresto 

apontado como paradigma (REsp. 909.146/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins) reflete a atual posição da Primeira Seção sobre a matéria. 2. É 

inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de 

cobrança de débitos pretéritos. Exegese dos arts. 42 do CDC e 6º, § 3º, I 

e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de Divergência providos.” (STJ, Primeira 

Seção, EREsp 1069215/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 

1/2/2011) O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou 

entendimento no sentido de que o fornecimento de energia elétrica só 

deve ser suspenso quando se tratar de débito relativo ao consumo atual: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO, APURADO EM INSPEÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – ABSTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AFASTADO – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça 

consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos.” (REsp 1682992/SE) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito. “A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - LIMINAR - PERICULUM 

IN MORA E FUMUS BONI IURIS PRESENTES - ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA 

PRETÉRITA EM DISCUSSÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO - 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ APURAR O VALOR DEVIDO - 

RECURSO PROVIDO. Débitos pretéritos e que têm os valores questionados 

em juízo não autorizam a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Por ser obrigação de trato continuado, suspende-se a cobrança das 

faturas vencidas e das que venceram durante o processo, enquanto o 

montante permaneceu alterado. (AI 145918/2013, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) Assim, se, por um 

lado, a suspensão se mostra irregular e desarrazoada, uma vez que para 

a cobrança de débitos pretéritos a requerida poderá lançar mão dos meios 

legais para tanto, por outro, é inegável que o corte de energia elétrica traz 

incontestáveis prejuízos ao autor, na medida em que o seu fornecimento 

constitui serviço essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela (petição ID Num. 14280516), a fim de determinar que 
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a parte requerida, no prazo de vinte e quatro horas (24h), restabeleça o 

serviço de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/393770-3, 

mesmo que, eventualmente, o prazo recaia em regime de plantão. A parte 

requerida deverá comprovar, no prazo assinalado, o cumprimento desta 

ordem, sob pena da incidência de multa. II. Ademais, mantêm-se 

inalteradas as demais disposições da decisão proferida no dia 11.7.2018 

(ID Num. 14083928), que deverá ser cumprida integralmente. III. Expeça-se 

o necessário. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 1º de agosto 

de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81045 Nr: 1513-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Natercia 

Bueno Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Silva Neto, Rodinei Nunes Frazão, 

JOAO EDGAR DA GAMA, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Evangelista 

Matias Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario César Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Souto - 

OAB:OAB/MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, Levi 

Moroz - OAB:6402/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B., 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11332

 Diante do exposto:I. Por permanecerem os requisitos ensejadores da 

custódia cautelar, à míngua de fatos novos que justifiquem a revogação, 

INDEFIRO o pedido do acusado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA 

e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados (Ofício Circular nº 

10/2018/GAB/J-Aux).II. Com fulcro no art. 7º, do CPP, DEFIRO o pedido do 

Ministério Público. Para tanto, oficie-se à Autoridade Policial para que 

proceda, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, à reprodução simulada dos CRIMES 

DE HOMICÍDIO, encaminhando-se, incontinente, o relatório dos trabalhos a 

este Juízo. O Delegado deverá informar ao Juízo a data com a 

antecedência necessária para que sejam intimados os acusados, suas 

respectivas defesas, bem como o Ministério Público, o que DETERMINO 

desde já.III. Oficie-se à empresa Vivo para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe os dados cadastrais relativos aos numerais (66) 9 

9961-7185 e (66) 9 9925-4164, bem como os respectivos IMEI’s.IV. 

DEFIRO o pedido de informações acerca de contas bancárias, cuja 

solicitação já foi operada (extrato anexo).Neste particular, desde já, 

DETERMINO a intimação do Ministério Público para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se delimitando qual o período que pretende a 

quebra de sigilo bancária.V. DEFIRO o pedido de realização de perícia no 

notebook ACER apreendido em 29.6.2017.Se o computador estiver 

depositado neste fórum, encaminhe-o para a Autoridade Policial para que 

diligencie o necessário para realização da perícia solicitada, no prazo de 

15 (quinze) dias.Na hipótese do notebook encontrar-se em poder da 

Autoridade Policial, oficie-se para diligenciar o necessário para realização 

da perícia solicitada, no prazo de 15 (quinze) dias.VI. Certifique se as 

defesas manifestaram em relação ao interesse em novas diligências ou se 

decorreu o prazo para esta finalidade.VII. Cumpra-se com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.VIII. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36433 Nr: 2060-42.2010.811.0024

 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: Flavio Daltro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Muraro Silva, Hermes Gomes de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Pires Cezário - 

OAB:2090 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo 

Civil c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal.Publique-se 

Intimem-seNomeio a Defensoria Pública desta Comarca para Finalidade 

específica de ser intimada da presente sentença, caso não haja advogado 

constituído nos autos.Sem custas.Transitada em julgado a presente 

sentença, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000130-88.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SILVANA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Proceda-se a 

citação no endereço fornecido, qual seja, Rua Gomes de Carvlho, nº 1195, 

4º andar, Vila Olímpia, CEP: 04.547-004, São Paulo/SP, email: 

coelhogaviole@coelhogaviole.com.br. Intime-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000462-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA ROSA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular confidencial. 

Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a 

consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 

considerados entidades de caráter público, significando dizer que 

qualquer interessado poderá prontamente dispor das informações ali 

contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, 

vê-se que a autora juntou comprovante de endereço não oficial 

insuficiente para análise da competência, devendo, portanto, trazer 

documentação válida em nome próprio. Outrossim, o valor de causa não 

corresponde à realidade dos fatos trazidos na exordial atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo 

Civil estabelece: § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Por fim, a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória de sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento 
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em diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome e retificar o valor de causa, 

sob pena de extinção processual. Em igual prazo, deve a autora trazer 

aos autos documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, 

sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOIL DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000235-65.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOIL DA SILVA ALMEIDA 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, anexando apenas a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais, em que o autor desconhece a restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 587,54 

(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 

disponibilizado em 10/07/16. Na audiência de conciliação, que teve lugar 

no dia 24/05/18, compareceu somente o autor (ID 13377552). Ausente a 

parte requerida, apesar de devidamente citada/intimada (ID 14575100). Por 

tal razão, mostra-se aplicável o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a 

inferir que o requerido não pretende oferecer defesa, sobrevindo-lhe, 

destarte, os efeitos da revelia. Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos 

narrados na exordial, sendo certo que nada há nos autos que possa elidir 

a confissão ficta. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. Incumbe então ao 

requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Foi acostado 

extrato do SPC emitido em caráter público pela entidade responsável, 

alegando o autor que desconhece a dívida, caberia ao réu trazer prova da 

existência de relação contratual. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Emerge, pois, sem respaldo a inserção 

do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado 

do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Assim, tenho que a 

reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente 

junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter 

praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, 

a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma 

injusta. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Por fim, O autor possui apenas esta restrição creditícia. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelida da 

reclamada, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) (10/07/16) . RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 587,54 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos), disponibilizado em 10/07/16; DETERMINO a exclusão definitiva 

do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade do 

promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000122-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MIZAEL BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Compulsando 

os autos, o requerente alega que diante dos fatos ocorridos houveram 

diversos pagamentos que não foram efetivados em sua conta corrente, 

ante a inexistência de saldo insuficiente decorrente da devolução dos 

cheques emitidos. Segue trecho da inicial: “Não bastasse as falhas na 

prestação do serviço Bancário, os dirigentes do Banco do Brasil 
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procederam o bloqueio da conta bancária do Reclamante, situação esta 

que gerou inúmeros cancelamentos de pagamentos programados, isso 

apesar do Reclamante possuir saldo bancário suficiente para quitar os 

compromissos programados com débito em conta (vide extratos bancários 

em anexo). Por consequência, acarretou ao Reclamante a aviltante 

imagem de pessoa “CALOTEIRA”, “ESTELIONATÁRIA” e “MAU 

PAGADORA”, conforme certidões de inserção nos cadastros negativos 

do SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC – Brasil) e certidão positiva 

de PROTESTOS emitida pelo Cartório de Protesto, observe abaixo (...)” No 

entanto o requerente para comprovar suas alegações trouxe aos autos 

extratos do Banco Bradesco (id 12597146 a 12597186) que não guarda 

qualquer relação com os fatos aqui noticiados. Desta forma, converto o 

julgamento em diligência e determino que o autor no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos extratos bancários da conta corrente objeto da 

discussão, pelo período de abril/2017 a janeiro/2018. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000441-79.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUVINA PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Conforme 

se constata do cadastro do PJE, bem como da citação (id 13754776), os 

dados fornecidos pela autora não correspondem a empresa reclamada, 

qual seja, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados – FIDC NPLI, mas sim de BGT Pactual Serviços Financeiros 

S/A, pessoa jurídica estranha a lide. Se assim é, converto o julgamento em 

diligência e determino que a autora emende a inicial no prazo de 10 (dez) 

dias, fornecendo os dados necessários da empresa reclamada para que 

se proceda a citação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000439-12.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUVINA PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Conforme 

se constata do cadastro do PJE, bem como da citação (id 13754776), os 

dados fornecidos pela autora não correspondem a empresa reclama, qual 

seja, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – 

FIDC NPLI, mas sim de BGT Pactual Serviços Financeiros S/A, pessoa 

jurídica estranha a lide. Se assim, converto o julgamento em diligência e 

determino que a autora emende a inicial no prazo de 10 (dez) dias, 

fornecendo os dados necessários da empresa reclamada para que se 

proceda a citação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALEXANDRE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000431-35.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIEL ALEXANDRE 

FERNANDES REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Conforme 

se constata do cadastro do PJE, bem como da citação (id 13748630), os 

dados fornecidos pela autora não correspondem a empresa reclama, qual 

seja, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – 

FIDC NPLI, mas sim de BGT Pactual Serviços Financeiros S/A, pessoa 

jurídica estranha a lide. Se assim, converto o julgamento em diligência e 

determino que a autora emende a inicial no prazo de 10 (dez) dias, 

fornecendo os dados necessários da empresa reclamada para que se 

proceda a citação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000432-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

REIS REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Conforme 

se constata do cadastro do PJE, bem como da citação (id 13748921), os 

dados fornecidos pela autora não correspondem a empresa reclama, qual 

seja, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – 

FIDC NPLI, mas sim de BGT Pactual Serviços Financeiros S/A, pessoa 

jurídica estranha a lide. Se assim, converto o julgamento em diligência e 

determino que a autora emende a inicial no prazo de 10 (dez) dias, 

fornecendo os dados necessários da empresa reclamada para que se 

proceda a citação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 
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Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NAVAS ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000239-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SANDRA NAVAS ESPINDOLA 

REQUERIDO: JESSIKA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA Vistos. A autora 

afirma serem devidos valores referentes a prestação de serviço de 

transporte escolar no total de R$ 900,00, afirmando que este valor estaria 

comprovado através de notas promissórias. No entanto, compulsando os 

autos, verifico não existir qualquer documento comprobatório da 

importância devida. Em assim sendo, converto o julgamento em diligência e 

determino que a autora traga aos autos as notas promissórias objeto 

desta ação, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela juíza leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000221-81.2018.8.11.0024. REQUERENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

REQUERIDO: FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE Vistos, etc. Na 

audiência de conciliação realizada na data de 24/05/18 (id 13377183), a 

parte requerida não compareceu o que ensejou o pedido da parte autora 

para que houvesse a decretação da revelia, visto que no aviso de 

recebimento da carta de citação, consta que o mesmo foi RECUSADO (id 

13321353). Ocorre que o entendimento do TJMT é no sentido de que a 

devolução do AR em que consta como “recusado” não enseja a validade 

de citação, visto que tal declaração não basta para se caracterizar 

realizado o ato. Neste sentido: EMENTAAÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO – CITAÇÃO VIA 

CORREIO – PESSOA FÍSICA – RECUSA NO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO 

POR AR – INFORMAÇÃO PRESTADO PELO FUNCIONÁRIO DO CORREIO – 

AUSÊNCIA DE FÉ PUBLICA – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO ATO 

AFASTADO – RECURSO PROVIDO.A devolução do AR de citação não 

enseja a validade da citação, mormente pelo fato do funcionário do correio 

não ser dotado de fé pública.Havendo recusa de recebimento pelo 

demandado, a declaração nesse sentido pelo carteiro responsável pela 

entrega não basta para ter-se por realizada a citação. (CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017) Assim, diante da 

ausência de efetiva citação da parte requerida, converto o julgamento em 

diligências para intimar o autor a requerer o que é de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO FRATARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000021-74.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDSON FRANCO FRATARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Antes de analisar o pedido de designação de audiência de 

instrução e julgamento constante do id 13556923, deve ser dada 

oportunidade ao requerido para manifestar-se quanto aos documentos 

juntados pelo autor após a contestação, em obediência ao princípio do 

contraditório e ampla defesa. Assim, intime-se o requerido para que em 05 

(cinco) dias manifeste-se quanto aos registros fotográficos anexados no 

id 13557089. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

julho de 2018 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-86.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZAMARA WAGNER (REQUERENTE)

KLEBER ARRUDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARCOLINO BARBOSA (REQUERIDO)

ADRIANO FILHO NEVES MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito, 

tendo em vista o decurso de prazo da suspensão do processo. Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de agosto de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETILDES PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 21/08/2018 às 14h:15min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 1 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010100-95.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARDOSO DE LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SOARES DE MELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 5075425, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 1 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para a data: 21/08/2018 às 14h:30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 1 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANASTACIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL DO PAPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALMADA DOS SANTOS OAB - SP96213 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000259-93.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARINA ANASTACIA 

PEREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: HOTEL DO PAPA Vistos etc. A matéria 

é controvertida. De um lado, a autora afirma ter sido furtada dentro do 

quarto do hotel e do outro, o requerido informa não ter havido o furto. 

Tendo em vista que as provas carreadas aos autos, tratam-se apenas do 

boletim de ocorrência e registros fotográficos, entendo necessária, para 

maiores esclarecimentos do ocorrido, a realização da audiência de 

instrução. Com isso, CONVERTO o julgamento em diligência. Intime-se as 

partes litigantes para que apresentem rol de testemunhas, no máximo três 

para cada parte, no prazo de 10 dias, sob pena de ser presumida a 

ausência de interesse. Designe-se audiência instrutória. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela juíza leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-72.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010022-72.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: EVAEL SANTANA DA SILVA 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é 

outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a 

deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. O 

embargante pretende que seja sanada a contradição existente ante a 

decisão que julgou extinta a execução por abandono da causa, por não 

ter havido a intimação pessoal da parte conforme determina o artigo 485, 

§1º do CPC. Sem qualquer razão o embargante. A Seção XIV da lei 

9.099/95 trata da extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo 

que o artigo 51, §1º do CPC, preleciona: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (...) §1º - A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. Os casos previstos em lei, tratam-se dentre outros, daqueles 

descritos no artigo 485 do CPC, englobando também o abandono da 

causa. Sabe-se que o Código de Processo Civil é aplicável ao sistema dos 

Juizados Especiais apenas quando a matéria em questão não estiver 

disciplinada na lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos, haja vista 

previsão expressa no citado artigo 51, §1º. Portanto, em razão dos 

princípios da celeridade e da informalidade regentes no rito sumaríssimo, 

assim como em virtude de expressa determinação legal (art. 51, §1º, da 

Lei 9.099/95), quaisquer das hipóteses de extinção do processo sem 

resolução do mérito (art. 51 e art. 53, §4º da Lei 9.099/95 e 485 do CPC), 

no campo dos Juizados Especiais Cíveis, prescinde de intimação pessoal 

do exequente. Sendo assim, suficiente o direcionamento da ordem de 

impulso ao feito ao procurador da parte credora. Verificado o 

desatendimento judicial, outro caminho não restou senão o da extinção por 

abandono, não havendo assim, qualquer contradição a ser sanada na 

decisão proferida. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000345-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000345-64.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: IVANILDES DA SILVA RONDON 

EXECUTADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Cuida-se de ação de 

indenização por dano moral proposta por IVANILDES DA SILVA RONDON 
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em face de SAEE – CHAPADA DOS GUIMARÃES. Informou que no mês de 

outubro/2014 alugou seu imóvel e que depois de alguns dias de alugado, 

seus inquilinos foram surpreendidos com o corte no fornecimento de agua. 

Que ao comparecer ao local tomou conhecimento de que o corte era para 

ser realizado em outro imóvel, visto que a unidade consumidora constante 

do aviso de corte era diferente da unidade consumidora do seu imóvel. A 

requerida em contestação afirma basicamente que não houve a 

suspensão no fornecimento de água visto que o imóvel estava fechado, 

não havendo como realizar a operação. Juntou documentos. Pois bem. 

Analisando os documentos encartados nos autos, bem como os 

depoimentos das testemunhas, a autora tem razão em seus argumentos. 

Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços 

-, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do 

sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A 

atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à 

legítima expectativa do consumidor, incluindo não atentar contra os 

interesses econômicos deste. A requerente afirma ter sofrido corte 

indevido no fornecimento dos serviços prestados pela requerida, juntando 

para tanto além de fotografias, o aviso de corte deixado, em que 

comunicava que na data de 09/10/14 o fornecimento de agua estava 

sendo suspenso. No aviso de corte juntado no id 13350783 pág. 17, 

consta como UNIDADE CONSUMIDORA – 286837-7 e a UNIDADE 

CONSUMIDORA do imóvel da autora o n. 289169-7. Assim, é evidente que 

no acompanhamento dos serviços prestados na unidade consumidora n. 

289169-7 não constará nenhum comunicado de corte na data de 09/10/14, 

visto que o imóvel que receberia a suspensão do serviço é referente a 

outra unidade consumidora. Compulsando detidamente os documentos 

juntados pelas partes, verifico que a requerida providenciou a juntada do 

acompanhamento dos serviços prestados na UC 286837-7 e mais 

especificamente no id 13350874 pág. 2 e 3 consta a descrição do serviço 

realizado nesta UC como CORTE na data exata do documento entregue no 

imóvel da requerente, isto é 09/10/2014. Analisando o histórico não há 

qualquer outro evento descrevendo a ordem de anexar apenas o anel que 

não suspende o fornecimento de agua ou ainda aviso de suspensão 

parcial. Repita-se, no histórico de serviços está em letras garrafais a 

palavra CORTE, demonstrando que realmente na data do comunicado de 

corte houve a suspensão dos serviços de modo indevido. Outrossim, mais 

adiante nos documentos juntados pela requerida, id 13350874, existe uma 

ordem de serviço de ligação imediata, mas ela se refere a data de 

12/02/15 e não 09/10/14. Assim, verifica-se que os próprios documentos 

trazidos pela requerida foram capazes de confirmar o corte indevido no 

fornecimento de água no imóvel da requerente, haja vista que as datas do 

corte e do aviso do corte são as mesmas e se trata da mesma unidade 

consumidora. É evidente que o corte no fornecimento de agua no imóvel 

da autora repercutiu profunda diminuição na sua qualidade de vida, uma 

vez que o fornecimento de água é serviço essencial ao bem estar da 

pessoa. O provimento de água é serviço público essencial, assim, a 

interrupção em seu fornecimento gera inúmeros transtornos aos seus 

usuários, causando-lhes efetivamente o dano passível de reparação. A 

empresa fornecedora de água e esgoto enquadra-se perfeitamente ao 

conceito de fornecedor de serviços, eis que presta seus serviços 

mediante remuneração. Porém, os serviços públicos em geral devem ser 

obrigatoriamente ajustados, competentes e resguardados, sendo 

prestados com qualidade e confiabilidade, de modo que alcance seu fim na 

realidade concreta, ou seja, os seus consumidores fiquem satisfeitos. O 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor prevê: Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é 

objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as 

consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ATO 

ILÍCITO DO AUTOR E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – INTERRUPÇÃO DOS 

SERVIÇOS – ILEGALIDADE - REPARAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM 

SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE - VALOR DA DATA DO 

ARBITRAMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F, DA LEI N. 

9.494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – 

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUTAR ASTREINTE – DESNECESSIDADE – 

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção no fornecimento de água sem 

que se prove a existência de débito ou de ato ilícito praticado pelo 

consumidor é ilegal e passível de reparação por danos morais. “Inexiste 

veto à fixação de indenização com base no salário mínimo. O que se 

proíbe é sua vinculação como critério de correção monetária.” (REsp 

1232773/SP). A atualização do valor deve ser feita de acordo com o 

estabelecido no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, segundo o qual, “Nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança”. Mantém-se o valor fixado para a indenização 

quando for suficiente para reparar o dano, considerando-se sua 

extensão; e também o dos honorários advocatícios, se estão em 

consonância com o estabelecido no art. 20 do CPC/73. É desnecessária a 

declaração que autoriza a execução de astreinte quando a liminar que a 

determinou foi recepcionada pela sentença e pelo Recurso. (Ap 

30042/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 

29/04/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA - BEM ESSENCIAL - INEXISTÊNCIA DE 

INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DO PRÉVIO AVISO DE CORTE - DANO 

MORAL IN RE IPSA - QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E 

VERBA HONORÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

VALORES MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. Com a suspensão 

ilegal do fornecimento de água pela empresa/apelante, o dano moral 

sofrido pela consumidora, é presumido, o que a Doutrina denomina como 

dano moral “in re ipsa”, reconhecido pelos Tribunais Pátrios. Comprovada 

a quitação da fatura de água e, ainda assim, procedendo a concessionária 

de fornecimento de água ao corte do abastecimento, incide o parágrafo 

único do artigo 42 do CDC. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Compete ao juiz ao fixar os honorários advocatícios arbitrar 

montante razoável a fim de remunerar, condignamente, o profissional do 

direito, sem aviltá-lo, observada as regras do § 4º, do artigo 20, do Código 

de Processo Civil. (Ap 4480/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2011, 

Publicado no DJE 16/08/2011) Neste diapasão, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a requerida a agir com 

a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar o Réu a pagar a Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês contados a partir do 

arbitramento. Defiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

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 
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Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALES JOSE GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000300-94.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALES JOSE GAUDENCIO 

REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os 

pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos 

declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos 

incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do 

julgado, e não o rejulgamento da causa. O embargante afirma ter havido 

cerceamento de defesa ao se julgar antecipadamente a lide, ante a sua 

intenção de produzir novas provas, bem como a realização da audiência 

de instrução e julgamento. Pois bem, não merece prosperar a irresignação 

do embargante. O sistema dos juizados especiais, conforme exegese do 

artigo 2º da lei 9.099/95 é regido, dentre outros princípios, pelo princípio da 

celeridade, sendo que apenas nos casos em que a matéria fática se 

mostra controvertida se designa audiência de instrução. No caso 

especifico dos autos não há qualquer controvérsia quanto a matéria 

fática: O autor é analfabeto e não assinou o contrato. Com isso, os 

documentos colacionados aos autos foram suficientes a formar o 

convencimento do julgador sendo desnecessária e protelatória a produção 

de novas provas, visto que não seriam capazes de desconstituir as 

provas documentais já produzidas. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pela 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA NEY DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMARA DUARTE GOMES OAB - MT14518/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000068-48.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: CONDOMINIO ALTOS DA 

SERRA EXECUTADO: RITA NEY DUARTE Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento dos valores devidos e houve concordância da parte adversa 

(ID n ° 14110547). Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) Considerando que o causídico tem 

procuração com poderes de receber e dar quitação, é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico ao promovente de acordo com os dados fornecidos no id 

14110547 Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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MONICA BORGES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000006-76.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MONICA BORGES CARNEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 418603-6/2018, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 
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ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-59.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010137-59.2014.8.11.0024. REQUERENTE: JOCELINO PEREIRA DA MATA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 14221164). O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOI ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000456-48.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IVANOI ALMEIDA PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando a declaração de hipossuficiência desacompanhada do 

comprovante de rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos 

promovida por Ivanoi Almeida Paula em face de Telefônica Brasil S/A. Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 106,75 (cento e 

seis reais e setenta e cinco centavos), inscrita em 10/09/17. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 
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juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas e ordens de 

serviços, apenas telas sistêmicas que, por si só, não se revelam 

suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a 

legitimidade do débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A 

respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema 

digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da 

contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e 

sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. O reclamante 

tem somente uma anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. O pedido contraposto não merece 

acolhida diante dos fundamentos lançados quanto a ausência de 

comprovação da legitimidade da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, devendo incidir a correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso – 10/09/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 106,75 (cento e seis reais e 

setenta e cinco centavos), inscrita em 10/09/17, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETH DA SILVA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000368-10.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA MARGARETH DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 13733617) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITIELE ESTEFANI DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000177-62.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CLEITIELE ESTEFANI DA 

SILVA ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando para tanto declaração de hipossuficiência desacompanhada do 
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comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos 

promovida por Cleitiele Estefani da Silva em face de Telefônica Brasil S/A. 

Em síntese, informa a autora da existência de restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 76,99 

(setenta e seis reais e noventa e nove centavos), inscrita em 21/03/16. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços 

de telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor da consumidora. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato 

das faturas pagas e ordens de serviços, apenas faturas que não 

demonstram qualquer consumo, bem como telas sistêmicas que, por si só, 

não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, 

tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se trata de prova 

unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos 

do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade 

da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, 

e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, A 

requerente possui apenas esta inscrição. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 21/03/16. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 76,99 (setenta e seis reais e 

noventa e nove centavos), inscrito em 21/03/16, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de ENERGISA S.A. Em síntese, informou a autora que a 

requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor 

de R$ 165,27 em 06/09/16. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação . 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. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte utilizou os 

serviços da reclamada, por fim, verifico que o cadastro contém dados 

confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela reclamante. 

Documentos da defesa: - Cadastro (id 13600684); - Histórico das contas 

(id 13600686); - Histórico de OS (id 13600688). Insta salientar, resta 

comprovado nos autos que a autora é titular da unidade consumidora nº 

2177814-7, onde se originaram os débitos. Ressalta-se que ela em sua 

petição inicial apenas afirma desconhecer o débito e que nunca manteve 

qualquer relação com a requerida e mesmo após a contestação 

apresentada em que se junta diversos documentos contrariando a tese 

defendida, a autora nem a impugnada, deixando transcorrer in albis o 

prazo. A requerente em momento algum consegue explicar o motivo pelo 

qual existe uma unidade consumidora em seu nome com históricos de 

consumo, histórico de faturas e inclusive históricos de ordem de serviço. 

Por mais que a requerida não tenha trazido o contrato propriamente dito, 

trouxe ela elementos suficientes a provar que a prestação de serviços foi 

realizada. Segundo consta na resolução nº 414/200 da ANEEL, 

consumidor é aquele que solicita a concessionária o fornecimento de 

energia elétrica, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento 

e tornando-se o responsável pelo pagamento das faturas e pelo zelo do 

medidor. Repita-se, a requerida trouxe aos autos todo o histórico de 

consumo, comprovando ter havido sim a utilização do serviço e a 

requerente tendo a oportunidade de rebater pontualmente as provas 

trazidas pela defesa, não o fez. Não há qualquer indício de prova de que a 

relação jurídica entre as partes tenha se originado de alguma fraude, a 

requerente sequer levanta tal hipótese, apenas afirma que desconhece o 

débito. Simples assim. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em dano 

moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o 

reconhecimento da exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, diante da 

comprovação do consumo e em face de inadimplência da Reclamante. 

Merece guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no 

entanto o valor a ser cobrado neste caso é o mesmo que a autora alega 

ser indevido, isto é, R$ 165,27. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

outro lado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para 

declarar exigivel o débito inserido no SPC no valor de R$ 165,27 (cento e 

sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000333-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIELSON PAULINO DE LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc.. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A parte 

autor solicitou a gratuidade da justiça, anexando para tanto declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. - PRELIMINAR Rejeito a preliminar 

arguida, visto que o comprovante de endereço juntado no id 13300281 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 399 de 719



pág. 5, está no nome da genitora do autor, conforme se vê no documento 

de identidade constante do id 13300281 pág. 4 Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por ELIELSON PAULINO DE 

LARA em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, informou o autor 

que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela 

requerida no valor de R$ 254,66 em 06/05/18. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O autor possui apenas 

esta inscrição. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação (06/05/18). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 254,66 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) inserida em 

06/05/18, discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-93.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010148-93.2011.8.11.0024. REQUERENTE: MOSAR FRATARI TAVARES 

REQUERIDO: EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES Vistos etc., De acordo 

com o art. 924, II do Código de Processo Civil a extinção da execução 

ocorre quando há satisfação da obrigação. Já houve o pagamento do 

débito, bem como inexiste qualquer restrição a ser baixada no veículo, 

conforme id 12344193. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000022-59.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALENCAR EICKHOFF 

REQUERIDO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos, etc. Recebo os 

embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão 

o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, 

aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou 

prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da 

causa. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios 

a inquinar a sentença proferida, pretendendo o embargante uma 

verdadeira rediscussão do mérito, desafiando o recurso inominado, meio 

adequado a impugnar a condenação. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pela 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010672-51.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010672-51.2015.8.11.0024. REQUERENTE: MIRACY TELES DE AMORIM 

FRANCA - ME REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Embargos a Execução 

opostos pelo Município de Chapada dos Guimarães alegando basicamente 

excesso de execução, visto que na feitura dos cálculos os juros utilizados 

são superiores ao legalmente previsto. A embargada ao responder, 

concordou com os argumentos da embargante nos seguintes termos: 

“Diante de tais circunstâncias, havendo nítido equívoco sobre os cálculos 

apresentados em Execução, não havendo ainda a necessidade de 

maiores delongas, manifesta esta Exequente pela Concordância com os 

Embargos à Execução, postulando-se, a partir da homologação dos 

cálculos impugnados, que seja encaminhado ofício ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para a realização do pagamento do saldo total de 

R$ 37.659,18 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e 

dezoito centavos)”. Desse modo, é medida imperiosa acolher o pedido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PROCEDENCIA dos Embargos À 

Execução, homologando os cálculos apresentados pela Embargante, 

reconhecendo como devida a importância de R$ 37.659,18 (trinta e sete 

mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), que deverá 

ser atualizado conforme preceitua a lei. Transitada em julgado, expeça-se 

o correspondente ofício requisitório. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBERTO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000473-84.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITO ROBERTO DA 

SILVA GOMES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação indenizatória proposta por Benedito Roberto da Silva 

Gomes em face de Omni Financeira S/A. Analisando os autos, observo 

que no ID 14218110 a audiência de conciliação tornou-se exitosa. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais , o Projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY DE MELO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000211-37.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MIRACY DE MELO CORREA 

REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE Defiro o pedido o pedido, ante a juntada do comprovante de 

renda da autora nos autos. (id 14275140 pág. 6) PRELIMINARES: - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Rejeito a preliminar, visto que o 

comprovante de endereço juntada ao id 12963059 está em nome do 

esposo da requerente, conforme certidão de casamento anexado ao id 

12963016. - ILEGIMITADE PASSIVA O Banco BMG S/A alegou sua 

ilegitimidade passiva, visto não manter qualquer contrato com a autora. 

Não há, nos autos, qualquer prova da existência de relação negocial 

havida entre a autora e o Banco demandado, sendo que a restrição 

creditícia discutida nesta ação foi realizada pelo Banco CETELEM /A. 

Dessa forma, a instituição é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

demanda. MÉRITO Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos morais, em que a autora afirma que seu nome foi inserido na data 

de 26/03/17, nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida no valor de 

R$ 130,41 (cento e trinta reais e quarenta e um centavos que afirma 

desconhecer a origem, pois não mantém qualquer contrato com o 

requerido. O requerido por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos telas 

sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o reclamado está 

mais apto 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 ao Reclamado provar a veracidade de seus 
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argumentos alegados na qualidade de fornecedor 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. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. O reclamado acosta: - Proposta; - Proposta 

de adesão assinada; - Declaração de residência; - Comprovante de renda; 

- Documentos pessoais e - Demonstrativo de operações. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. 

Quanto a perícia grafotécnica suscitada na impugnação a contestação, a 

mesma revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas 

constantes no contrato e aquela constante do documento pessoal da 

parte autora, aliado ao fato de que os demais documentos, tais como, 

comprovante de renda e endereço só podem ter sido fornecidos pela 

parte autora. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora faz a seguinte 

alegação em sua petição inicial: “Salienta-se que a promovente afirma que 

não tem nenhuma relação jurídica com o promovido, portanto trata-se de 

fraude contratual razão pela qual a cobrança e a restrição ao credito é 

totalmente infundadas, ou seja, a promovente desconhece o suposto 

débito”. Age de má-fé a parte reclamante que efetuou a contratação dos 

serviços da parte reclamada e nega a contratação, com a tentativa de 

induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse 

desnecessariamente. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pelo demandado são provas irrefutáveis desta 

situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

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. 

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 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado do Banco Cetelem S/A que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DEFIRO 

o pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO 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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000449-56.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. reparação de danos promovida por Gilberto 

José da Silva em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu o 

proponente que foi surpreendido com a restrição em seu nome no valor de 

R$ 34,22 (trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), inscrita em 

18/06/15 pelo requerido. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente aos serviços bancários. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta qualquer documento capaz de 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que a Reclamada em sua 

peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e a 

regularidade da negativação, uma vez que não juntou aos autos contrato 

ou qualquer documento que demonstre indícios da existência da relação 

jurídica entre as partes e a validade da inscrição. Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 
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Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Imperioso destacar que, em que 

pese haver negativação anterior à lançada pela ré em nome do autor, não 

se pode olvidar que a Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas 

quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. 

Na hipótese, o Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico 

que ensejou o apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual 

seria ilegítimo. Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da 

ação de nº. 1000448-71.2018.811.0024, que tramita no Juizado Especial 

Cível da comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Assim, tem-se que, 

havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado 

anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita 

equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta 

negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela 

ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - 

DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a 

prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais 

existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça quando as inscrições preexistentes forem 

objeto de discussão judicial. O valor da indenização por danos morais 

deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório 

em relação à vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe 

compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as 

circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, 

Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras 

Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2015). Logo, 

havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição anterior, e sendo tal 

ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o fornecedor isento de 

responder pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida por ele 

realizada. Deve-se levar em conta ainda, que a indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, incidindo a correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 18/06/15. 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 34,22 (trinta e 

quatro reais e vinte e dois centavos), inscrita em 18/06/15, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000141-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPADA HOLÍSTICA HOTEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000141-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: 

CHAPADA HOLÍSTICA HOTEL LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que na audiência de conciliação 

realizada a parte autora foi pessoalmente intimada para fornecer novo 

endereço do réu para citação. (id 13142920) No entanto, deixou 

transcorrer in albis o prazo. (id 14339961) Com isso, 0 promovente não 

acostou aos autos o documento solicitado, portanto, NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código 

de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000656-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA NASCIMENTO DA COSTA 36300756149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000656-89.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: EVANILZA NASCIMENTO DA 

COSTA 36300756149 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Embargos a 

Execução opostos pelo Município de Chapada dos Guimarães alegando 

basicamente excesso de execução, visto que na feitura dos cálculos os 

juros utilizados são superiores ao legalmente previsto. A embargada ao 

responder, concordou com os argumentos da embargante nos seguintes 

termos: “CONSIDERANDO que o montante devido apresentado pela parte 

Executada está dentro dos padrões aceitáveis, ou seja, a diferença dos 

valores apurados não é exorbitante, nesta, o cálculo acostado é passível 

de concordância, tudo para que demanda seja concluída dando fiel 

cumprimento r. sentença pela parte Executada.”. Desse modo, é medida 

imperiosa acolher o pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos Embargos À Execução, homologando os cálculos 

apresentados pela Embargante, reconhecendo como devida a importância 

de R$ 80.296,71 (oitenta mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e 

um centavos), que deverá ser atualizado conforme preceitua a lei. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 
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Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000444-34.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA MARIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Ressalvo que em 

caso de recurso, tal pedido poderá ser renovado em havendo 

comprovação por meio de documentos hábeis da situação de 

hipossuficiência. CONEXÃO Trata-se o caso de pedido de indenização por 

danos morais em virtude da restrição creditícia realizada pela requerida 

que a autora afirma ser indevida. Analisando a consulta constante do id 

13627305, verifica-se que a autora possui três débitos inscritos no SPC 

pela requerida, quais sejam: - R$ 327,93, disponibilizado em 21/03/18; - R$ 

367,46, disponibilizado em 20/02/18 e - R$ 461,25, disponibilizado em 

22/01/18. Com isso, a requerente ajuizou três ações distintas perante este 

juizado cível: - 1000443-49.2018.8.11.0024 – contesta o valor de R$ 

461,2; - 1000444-34.2018.8.11.0024 – contesta o valor de R$ 367,46 e - 

1000445-19.2018.8.11.0024 – contesta o valor de R$ 327,93. Sabe-se que 

tais restrições dizem respeito a faturas não adimplidas e por se trataram 

de consumo de energia elétrica, referem-se a mesma Unidade 

Consumidora, na qual o nome da requerente estava vinculado. Se assim é 

as três ações são conexas, pois se tratam das mesmas partes e mesmas 

causas de pedir, diferenciando-se apenas os objetos por se tratarem de 

restrições distintas. Neste sentido: TJRJ - 0003912-11.2016.8.19.0205 – 

APELACAO - EMENTA: PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DES. 

MURILO KIELING - Julgamento: 13/07/2016 - VIGESIMA TERCEIRA 

CAMARA CIVEL CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTOR QUE 

AJUÍZA DUAS AÇÕES CONTRA O MESMO RÉU, NARRANDO OS MESMOS 

FATOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O 

FUNDAMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, COM FULCRO NO 

ART. 485, V, DO NCPC. DÉBITOS, NO ENTANTO, DISTINTOS QUE DERAM 

ORIGEM A CADA PROCESSO. HIPÓTESE DE CONEXÃO. DE OFÍCIO, EM 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS, 

DETERMINA-SE A REUNIÃO DESTE PROCESSO COM O DE N.º 0003901- 

79.2016.8.19.0205 PARA QUE ASSIM POSSAM SER JULGADOS 

SIMULTANEAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 

Desta forma, forte no que dispõe o artigo 55 do NCPC, reconheço de ofício 

a conexão entre as ações (1000443-49.2018.8.11.0024; 

1000444-34.2018.8.11.0024 e 1000445-19.2018.8.11.0024) em andamento 

perante este Juizado Especial, determinando a reunião de todos os 

processos, a fim de evitar decisões conflitantes. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida em face de ENERGISA S.A. Em 

síntese, aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar 

efetuar compras no comércio local, informa que foi inserida nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 367,46 em 20/02/18. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. Compulsando os autos verifico que conforme termo de 

audiência de conciliação, a Reclamada compareceu ao ato, todavia não 

apresentou contestação, seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Mister salientar ainda 

que apesar de a ré ser revel nos presentes autos, a revelia não implica, 

necessariamente, a total procedência do pedido, já que seus efeitos não 

são absolutos. Ao analisar as outras duas ações promovidas pela autora, 

verifica-se que o requerido juntou os seguintes documentos: Documentos 

da defesa: - Cadastro; - Histórico das contas; - Histórico de consumo; - 

Histórico de OS; Insta salientar, resta comprovado - que a autora é titular 

da unidade consumidora nº 391977, onde se originaram os débitos. 

Segundo consta na resolução nº 414/200 da ANEEL, consumidor é aquele 

que solicita a concessionária o fornecimento de energia elétrica, 

assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento e tornando-se o 

responsável pelo pagamento das faturas e pelo zelo do medidor. 

Repita-se, a requerida trouxe aos autos todo o histórico de consumo, 

comprovando ter havido sim a utilização do serviço. Não há qualquer 

indício de prova de que a relação jurídica entre as partes tenha se 

originado de alguma fraude, a requerente sequer levanta tal hipótese, 

apenas afirma que desconhece o débito. Simples assim. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DETERMINO A CONEXÃO entre as 

ações 1000443-49.2018.8.11.0024; 1000444-34.2018.8.11.0024 e 

1000445-19.2018.8.11.0024. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça 

realizado pela promovente Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-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)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000454-78.2018.8.11.0024. REQUERENTE: OSMIL GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais promovida por Osmil Gonçalo de Arruda em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A. A parte reclamante argumenta ser 

abusiva a taxa de iluminação pública por ser indevida a cobrança na zona 

rural, questiona também as restrições creditícias em seu nome nos valores 

de R$ 86,46; R$ 98,40; R$ 98,04 e R$ 127,63, visto que tais valores não 

condizem com o consumo do imóvel, que seria bem inferior ao cobrado. 

Discorre também quanto a ilegalidade da cobrança a título de “consumo 

não faturado” no valor de R$ R$ 5.633,65, haja vista que em média seu 

consumo é de R$ 95,00. Apresentada a contestação, a requerida pugna 

pela improcedência dos pedidos, justificando a validade das restrições 

ante ao inadimplemento do consumidor e quanto ao consumo não faturado, 

argumenta terem sido encontradas irregularidades do medidor. Ao final 

ainda suscita pedido contraposto para que o autor seja compelido a 

efetuar o pagamento dos valores aqui discutidos. Pois bem. - 

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Sem razão o requerente. Os 

Municípios e o Distrito Federal poderão por meio de lei Ordinária, instituir 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP ou 

COSIP), no bojo da reserva legal deve conter sua alíquota, base de 

cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador. No município de Chapada 

dos Guimarães a Contribuição foi estabelecida pela Lei Complementar nº 

1.072/2002, com alíquota alterada pela Lei nº 007/2004, que estabeleceu: 

Art. 2° -É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa 

natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território 

do Município. Art. 3°-Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia 

elétrica residente ou estabelecido no território do Município e que esteja 

cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular 

da concessão no território do Município, excluído os usuários da Zona 

Rural. Art.4°- A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total 

de energia elétrica constante na fatura emitida pela empresa 

concessionária distribuidora. O fato gerador da CIP é a prestação do 

serviço de iluminação pública, o que denota o caráter vinculado deste 

gravame genuinamente finalístico. A prefeitura atribuiu como fato gerador 

o caráter territorial, ficando, portanto, circunscrito aos limites interiores do 

perímetro territorial desse ente federativo. No parágrafo único do 

art.149-A da CF, dispõe que é facultada a cobrança de CIP na fatura de 

consumo de energia elétrica. Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal 

poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 

custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 

150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) Parágrafo 

único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na 

fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 39, de 2002) No formato adotado pelos Municípios 

tem-se, em síntese, que o sujeito ativo da relação jurídico tributária é o 

Município, sendo que, noutro pólo do vínculo, pode estar o consumidor de 

energia elétrica, o proprietário e o possuidor de imóvel beneficiado ou não 

pelo serviço de iluminação pública, bem como, em casos extremos, os 

proprietários ou possuidores de imóveis, ainda que sequer sejam 

alcançados pelo sistema de distribuição de energia elétrica. O Supremo 

Tribunal Federal já definiu reiteradas vezes: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 573.675-RG, assentou a constitucionalidade da 

cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (RE 961967 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 

24-10-2016) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com 

agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de 

iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. 

1. Ausência de prequestionamento do art. 145, II, da CF/88. Incidência dos 

enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Pacífica é a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com 

base no art. 149-A da Constituição Federal. 3. Negado provimento ao 

agravo regimental. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte 

agravada não apresentou contrarrazões. (ARE 977717 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 27-03-2017 PUBLIC 28-03-2017) O critério 

quantitativo da CIP, adotado pelos entes detentores de capacidade 

tributária para a sua instituição, tem variado conforme o município 

instituidor, não só em valores, como também na forma de quantificação, 

pois em alguns casos apresenta-se como uma quantia fixa e em outros 

como uma percentagem calculada com vistas, ao consumo de energia 

elétrica. O município de Chapada dos Guimarães estabeleceu o consumo 

de energia elétrica para cobrança, por isso o valor variável, também 

estabeleceu o caráter territorial, não sendo inconstitucional cobrar sobre 

um imóvel localizado no município que não é servido de iluminação pública, 

a contribuição serve justamente para possibilitar que o ente tenha 

capacidade para expandir o atendimento do contribuinte, chegando a 

áreas mais remotas. - CONSUMO NÃO FATURADO / IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR Com razão o requerente. Por 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 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Na hipótese, o 

requerido sustenta que agiu nos estritos limites da legalidade ao efetuar a 

cobrança do valor de R$ 5.633,65 (cinco mil seiscentos e sessenta e três 

reais e sessenta e cinco centavos). No entanto não há qualquer prova de 

que o medidor tenha sido modificado pelo autor ou que ele de alguma 

forma contribuiu para a ocorrência. Não há como imputar o defeito ao 

Requerente, uma vez que somente é possível a imposição do débito 

decorrente da violação de medidor quando apurado que tal dano foi 

ocasionado pelo consumidor. Em outras palavras, se o defeito no medidor 

decorrer de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor, não há dúvidas de que, procedida a 

substituição do equipamento, a Concessionária deve apurar as diferenças 

e cobrá-las do consumidor. Todavia, este não é o caso dos autos, uma 

vez que os selos não foram adulterados. Vigora o princípio da presunção 

de inocência e, diante da ausência de provas cabais de que o 

consumidora Requerente tenha modificado o medidor, não há como 

imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de energia. Nesses 

termos, conclui-se que a cobrança procedida pela Requerida partiu de 

mera suposição, sem elementos efetivos de que o consumidora foi 
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responsável pela avaria no medidor, o que afasta a legalidade da 

cobrança Além disso, eventual fraude existente na Unidade Consumidora 

questionada deveria ser devidamente periciada e, ainda, oportunizada ao 

Autor a apresentar defesa, sendo certo que a revisão de faturamento de 

forma unilateral com a elevação significativa do valor a ser pago pelo 

consumidor sem que este tenha sido oportunizado de realizar a sua 

defesa e conhecer os critérios e modos pelos quais foi realizada a 

apuração do quantum devido, torna a cobrança abusiva, além de ofender 

as disposições do CDC, especialmente, o direito de informações albergada 

pelo artigo 6º, inciso III do mencionado Código. Diante desse quadro, tenho 

que não é possível a empresa Ré cobrar o valor questionado a título de 

diferença de consumo em relação a Unidade Consumidora descrita nos 

autos sob a alegação de fraude apurado unilateralmente, já que a 

cobrança se coloca como ofensiva aos preceitos constitucionais e legais 

como acima mencionados, não havendo que se falar em exercício regular 

de direito. - REVISÃO DE CONSUMO / EXCLUSÂO DAS RESTRIÇÕES 

CREDITÍCIAS / DANO MORAL Não há dano moral a ser indenizado. O autor 

afirma serem abusivas as restrições em seu nome, visto que os valores 

não refletem o real consumo do imóvel, tanto é que na impugnação a 

contestação anexou registros fotográficos que comprovariam que o 

mesmo está desocupado e em situação precária. Analisando as próprias 

faturas juntadas pelo autor, percebe-se que a diminuição do consumo de 

energia ocorreu apenas em dez/2017. E analisando os valores e o 

consumo anteriores a esta data, percebe-se que eram proporcionais, não 

havendo que se falar em abusividade ou em revisão de valores. O autor 

juntou as seguintes faturas: - 25/02/16 – R$ 30,52 (id 13640546 pág. 4); - 

24/06/16 – R$ 75,09 (id 13640546, pág. 3); - 26/08/16 – R$ 127,63 (id 

13640546, pág. 6); - 28/09/16 – R$ 98,04 (13640546, pág. 5); - 20/01/17 – 

R$ 85,75 (id 13640634, pág. 3); - 17/02/17 – R$89,24 (id 13640634, pág. 

1); - 22/03/17 – R$ 97,69 (id 13640634, pág. 5) e - 22/05/17 – R$ 82,15(id 

13640634, pág.7). Já as faturas pendentes possuem os seguintes 

valores: - 19/08/16 – R$ 127,63; - 21/09/16 – R$ 98,04; - 17/10/16 – R$ 

98,40; - 15/08/17 – R$ 86,46 e - 15/05/18 – R$ 73,62 Outrossim, o próprio 

autor afirma na inicial que a média de consumo do imóvel é de R$ 95,00. 

Segue trecho abaixo: “Dando seguimento, ao acessar o sistema da 

Requerida para realizar a retirada de extrato de consumo mensal do 

Requerente, constatamos a cobrança no valor de R$ 5.633,65 (cinco mil 

seiscentos e trinta e três reais), constando como resultado de consumo 

não faturado anteriormente, o que é totalmente absurdo Excelência, visto 

que a média de consumo do requerente é de R$ 95,00 (noventa e cinco 

reais), na forma que segue colacionado: (...)”. Desta forma, restando 

comprovado que o consumo equivale aos valores faturados, a inscrição 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é regular, não 

havendo que se falar em indenização por dano moral. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da exigibilidade 

dos débitos inseridos no SPC, diante da comprovação do consumo e em 

face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no entanto os valores a serem 

cobrados neste caso, são os das faturas pendentes, quais sejam R$ 

127,63; R$ 98,04; R$ 98,40; R$ 86,46 e R$ 73,62, excluindo o valor de R$ 

5.633,65. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

dos pedidos formulados pelo autor, apenas para DECLARAR inexigível o 

débito da recuperação de consumo no valor de R$ 5.633,65 (cinco mil 

reais seiscentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), com 

vencimento em 21/06/2018, restando improcedentes os demais. 

Outrossim, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para declarar 

exigível o débito no valor total de R$ 484,15 (quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e quinze centavos) acrescido de correção monetária pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da apresentação da 

contestação – 16/07/2018. Opino por fim pelo INDEFERIMENTO do pedido 

de justiça gratuita. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000453-93.2018.8.11.0024. REQUERENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada. ULTRAPASSADA a 

fase de preliminar, passo a análise do MÉRITO. O autor informa que 

recebeu notificação da ré para que efetuasse o pagamento da importância 

de R$ 2.163,62 (dois mil cento e sessenta e três reais e sessenta e dois 

centavos) relativa a diferença do consumo de energia ocasionada por 

suposto desvio de energia. Informa ainda que diante do não pagamento do 

débito, a requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando ao final além da declaração de inexistência do débito, de 

indenização pelo dano moral ante a negativação indevida. Em sede de 

contestação, a Requerida afirma que a diferença do consumo foi causado 

pelo desvio de energia e que a irregularidade encontrada no medidor era 

externa e que a energia consumida era desviada antes de entrar no 

aparelho. Assim emitiu a fatura de recuperação de consumo no valor 

questionado sendo o Requerente notificado da referida irregularidade, 

tendo agido de acordo com a legalidade e resolução da ANAEEL não 

havendo qualquer dever indenizatório no presente caso. Deferido o pedido 

de tutela antecipada. (ID 13766057) Pois bem. Verifica-se que o 

Requerente é usuário do serviço de energia elétrica fornecido pela 

empresa Requerente, referente à Unidade Consumidora n° 6/393601-0, 

sendo notificada extrajudicialmente para realização do pagamento de uma 

diferença a maior de consumo no valor de R$ 2.163,62 (dois mil cento e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Imperioso registrar que 

o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado pela Requerida no ID 

14196993 como também, as fotografias encartadas no ID 14187011 pag. 

1/4 para comprovar a irregularidade imputada ao Requerente foram 

produzidas unilateralmente pela concessionária e por si só, não constitui 

prova suficiente para demonstração da ocorrência de fraude no medidor 

de consumo de energia elétrica e, tampouco, que o Requerente tenha 

responsabilidade em relação aos fatos noticiados pela Requerida, já que é 

cediço que a fiscalização de medidor externo é de responsabilidade da 

Concessionária de Energia Elétrica. Com efeito, as pessoas jurídicas de 

direito público, sejam da Administração Direta ou Indireta, existem para 

atingir certos fins que dizem respeito aos interesses da coletividade. Como 

cediço, a Requerida é concessionária de serviço público, cuja outorga 

concedida pelo Poder Público está circunscrita ao direito de explorar e de 

executar, em nome do Estado, o encargo de fornecer à população o 

serviço de energia elétrica. De modo geral, os atos da Requerida, assim 

como dos órgãos públicos por excelência, possuem atributos de 

presunção de legitimidade, de imperatividade e a auto-executoriedade. 

Todavia, em que pesem ser providos dessa presunção, seus atos 

admitem prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, 

e sim relativa. Em outras palavras, considerando que a presunção de 

veracidade é relativa, não basta a simples afirmação de que após realizar 

a inspeção, verificou-se o desvio de energia no ramal de entrada na 

Unidade Consumidora n. 6/393601-0 e que a responsabilidade desse fato 
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é imputável ao Requerente, para que o ato punitivo de cobrança seja 

convalidado. É necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como 

a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, 

portanto, passível de nulidade. Na hipótese, o requerido sustenta que agiu 

nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança. No entanto não há 

qualquer prova de que o medidor tenha sido modificado pelo autor ou que 

ele de alguma forma contribuiu para a ocorrência. Não há como imputar o 

defeito ao Requerente, uma vez que somente é possível a imposição do 

débito decorrente da violação de medidor quando apurado que tal dano foi 

ocasionado pelo consumidor. Em outras palavras, se o defeito no medidor 

decorrer de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor, não há dúvidas de que, procedida a 

substituição do equipamento, a Concessionária deve apurar as diferenças 

e cobrá-las do consumidor. Todavia, este não é o caso dos autos, uma 

vez que os selos não foram adulterados. Vigora o princípio da presunção 

de inocência e, diante da ausência de provas cabais de que o 

consumidora Requerente tenha modificado o medidor, não há como 

imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de energia. Nesses 

termos, conclui-se que a cobrança procedida pela Requerida partiu de 

mera suposição, sem elementos efetivos de que o consumidora foi 

responsável pela avaria no medidor, o que afasta a legalidade da 

cobrança Além disso, eventual fraude existente na Unidade Consumidora 

questionada deveria ser devidamente periciada e, ainda, oportunizada ao 

Autor a apresentar defesa, sendo certo que a revisão de faturamento de 

forma unilateral com a elevação significativa do valor a ser pago pelo 

consumidor sem que este tenha sido oportunizado de realizar a sua 

defesa e conhecer os critérios e modos pelos quais foi realizada a 

apuração do quantum devido, torna a cobrança abusiva, além de ofender 

as disposições do CDC, especialmente, o direito de informações albergada 

pelo artigo 6º, inciso III do mencionado Código. Diante desse quadro, tenho 

que não é possível a empresa Ré cobrar o valor questionado a título de 

diferença de consumo em relação a Unidade Consumidora descrita nos 

autos sob a alegação de fraude apurado unilateralmente, já que a 

cobrança se coloca como ofensiva aos preceitos constitucionais e legais 

como acima mencionados, não havendo que se falar em exercício regular 

de direito. Em casos semelhantes a jurisprudência pátria, inclusive do 

TJMT, tem decidido pela nulidade da fatura com o objetivo de afastar 

práticas abusivas da concessionária, conforme se segue: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO 

MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NULIDADE DA FATURA -- 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA USUÁRIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A 

RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA - CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A DATA DA 

SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não pode a fornecedora de energia fazer cobrança do 

consumidor, sob a alegação de revisão de faturamento, onde, de forma 

unilateral, foi apurado valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo 

de fraude no medidor de energia elétrica, sem que este tenha tido 

oportunidade de se defender e de conhecer efetivamente os critérios e os 

modos pelos quais foi realizada a apuração do “quantum” devido. A 

negativação indevida do nome do consumidor ensejara a reparação por 

dano moral, no caso, in re ipsa. O valor da indenização não deve ser 

reduzido quando fixado conforme a razoabilidade. O termo inicial dos juros 

de mora e da correção monetária deve ser a partir da citação e da 

sentença respectivamente. (Ap 97040/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) No mais, cumpre registrar que 

além da referida cobrança apesar de não ter se efetivado a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, entretanto, a Requerida providenciou o 

registro do nome do Requerente em banco de dados negativos em razão 

da cobrança do valor questionado conforme pode ser visto no ID 

13635712. É cediço que a conduta ilícita faz surgir, ineludivelmente, a 

responsabilidade pela composição dos danos morais, sendo que no caso 

resta comprovado o nexo entre conduta da Requerida e as restrições 

creditícias do Requerente, manifestada pela impossibilidade de obtenção 

de crédito na praça, ocasionando-lhe óbices ao pleno exercício de seus 

direitos. Outrossim, quanto a alegação de falta de comprovação do dano 

moral pleiteado, vale salientar, que o caso versa sobre dano moral puro, 

que decorre simplesmente do ato ilícito praticado pela Ré, o que significa 

que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano 

cinge-se à existência do próprio ato ilícito consistente na negativação 

indevida do nome do Autor, uma vez que o dano moral atinge 

fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da honra, a privacidade, 

a imagem, a autoestima; sendo dispensada a demonstração em juízo, 

dessa espécie de dano moral, considerando estar o dano in re ipsa. Nesta 

esteira, a simples inclusão indevida do gravame quanto ao nome do Autor, 

restringindo seus direitos de per si demonstra a conduta abusiva da Ré, 

tornando imperiosa a obrigação indenizatória. É sabido que a tranquilidade 

e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela 

aflição dor e desgosto resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à 

reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de 

sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar. 

Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com 

indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado 

atenuação a lesão produzida. Neste sentido tem decidido os Tribunais 

Pátrios: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade de prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso”. (STJ – Resp. 419.365 – MT – 3ª 

T. – Relª Min. Nancy Andrighi) Com relação ao valor da indenização título 

de danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada de modo que não 

converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não 

visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve 

atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação. Cumpre ao 

Magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, 

mas sim trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em 

contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando 

em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau 

de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do 

caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral 

etc, atendendo, sobretudo aos critérios razoabilidade e equidade. Nesta 

esteira, tenho que o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ R$ 

2.163,62 (dois mil cento e sessenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), mostrando-se condizente com o porte financeiro do causador 

da ofensa, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração 

da prática abusiva. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.163,62 (dois mil cento e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como condenar a 

Ré, a pagar o Autor o valor de R$ 2.163,62 (dois mil cento e sessenta e 

três reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de julho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000336-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSANGELA RAMOS 

GRABOWSKI, SINOMAR BARBOSA SICUNDINO REQUERIDO: FRANCISCO 

ASSIS CAMARGO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do Art. 

38 da Lei 9.099/95. Passo a análise de MÉRITO ROSÂNGELA RAMOS 

GRABOWSKI e SINOMAR BARBOZA SICUNDINO, propuseram ação de 

Cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, em desfavor de 

FRANCISCO CARDOSO, por meio da qual requereram a condenação do 

requerido ao pagamento da quantia de R$ 31.365,89 (trinta e um mil 

trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente a 

execução de serviços de mão de obra para construção de uma casa 

localizada no Lago do Manso, nesta comarca, haja vista a rescisão 

unilateral pelo contratante sem qualquer justificativa. Pretendem ainda que 

o requerido seja condenado a indenizá-los pelo dano moral sofrido diante 

desta rescisão, bem como o prejuízo material advindo da confecção de 

laudos técnicos. Por não conseguirem resolver a questão amigavelmente, 

restaram aos autores somente a alternativa de ajuizar a presente 

demanda. Na audiência de conciliação realizada no dia 03/07/18, 

compareceram somente os autores (ID 13967324). Ausente a parte 

requerida, apesar de devidamente citada/intimada (ID 13986715). Por tal 

razão, mostra-se aplicável o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a inferir 

que o requerido não pretende oferecer defesa, sobrevindo-lhe, destarte, 

os efeitos da revelia. Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos 

narrados na exordial, sendo certo que nada há nos autos que possa elidir 

a confissão ficta. Para garantir a veracidade de suas alegações, os 

requerentes trouxeram aos autos diversos documentos comprovando a 

realização dos serviços, a interrupção do contrato sem justificativa e os 

valores ainda devidos. Se outras provas deveriam ser produzidas, não o 

foram em razão da desídia do requerido, que frustrou a realização da 

audiência de conciliação. Assim, como os autores instruíram a inicial com 

documentos suficientes a provar que o serviço foi prestado e não pago e 

diante da ausência de interesse do réu em provar o contrário, a 

procedência do pedido de pagamento do valor remanescente para os 

autores é certa. Por outro lado, o pedido de indenização pelo dano moral 

não merece acolhimento, visto que o descumprimento contratual por si só, 

não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, salvo 

excepcionalidade, que não foi demonstrada nos autos. Já quanto ao dano 

material relacionado aos gastos despendidos com a confecção dos laudos 

técnicos o mesmo não merece prosperar, visto que não há nos autos 

qualquer prova de que tais documentos seriam imprescindíveis ao 

recebimento do saldo remanescente devido ou ainda que o requerido 

tenha condicionado o recebimento de tais valores a elaboração destes 

laudos. DISPOSITIVO Isto posto, declaro a revelia da parte reclamada. 

Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido e condeno FRANCISCO 

CARDOSO a pagar aos autores a importância de R$ 31.365,89 (trinta e um 

mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

acrescida de juros de 1% ao mês a conta da citação e correção 

monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação. Resolvo o mérito a 

teor do art. 487, inciso I do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010262-27.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA em 

desfavor de COLÉGIO TALES DE MILETO, versando sobre nulidade de 

citação no processo de conhecimento e impenhorabilidade do valor 

bloqueado, por ser tratar de importância encontrada em conta poupança. 

FUNDAMENTO E DECIDO - NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO A embargante requer a nulidade de todo o processo de 

conhecimento sob a argumento de que não foi citada, visto que o aviso de 

recebimento da carta de citação foi recebido por terceiro. Sem razão a 

embargante. A citação é o chamamento a juízo para a parte defender-se e 

pode ser realizada pelo correio, nos termos do art. 246, I do NCPC. No 

caso em debate, está claro que o ato citatório é válido, já que foi expedida 

a carta de citação (ID 1145610) e enviada pelo Correio ao endereço da 

embargante fornecido por ocasião da realização do contrato de prestação 

de serviços educacionais (ID 1145615 pág.4), em que se originou a 

cobrança. Pelo que se vê do contrato, foi a própria embargante que 

forneceu tal endereço para o qual a carta de citação foi expedida e 

recebida, sendo irrelevante, no caso em exame, se por terceiro ou 

pessoalmente. Ainda que do aviso de recebimento não constasse 

assinatura de próprio punho da embargante, a citação foi entregue no 

local de destino, gerando a presunção de recebimento por ela. Outrossim, 

tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Egrégio 

STJ firmada no sentido de que é válida a citação postal encaminhada ao 

domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. É o que se extrai 

dos seguintes arestos: AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.635.685 - SP (2016/0286376-4) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO AGRAVANTE : LINEU VITOR RUGNA ADVOGADO : LINEU 

VITOR RUGNA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG164535 AGRAVADO : 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO 

ADVOGADOS : JAIME LUGO BELATO ORTS E OUTRO(S) - SP248509 

PEDRO HENRIQUE RAMOS BORGHI - SP153480 EMENTA AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. 

VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a citação 

postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por 

terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte 

embargante no sentido de que a citação foi recebida mediante fraude, 

diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, atividade 

não realizável nesta via especial. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno não provido. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE 

CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO 

EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, 

com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas 

recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o 

curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia 

com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a 

citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço 

correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. 

Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar 

os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal 

como entender de direito. (REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) 

Portanto, não houve nulidade da citação, de modo que a revelia na ação 

de conhecimento foi acertadamente reconhecida, com a consequente 

procedência do pedido. - IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS EM 

CONTA POUPANÇA A controvérsia cinge-se à violação do art. 833, X, do 

Código de Processo Civil, devido à ilegalidade do bloqueio de valores, 

efetuado por meio do sistema de penhora on-line, que estavam 

depositados em conta-poupança do Banco do Brasil em nome da 
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embargante. De acordo com a regra do art. 833, X, do CPC, a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta 

salários mínimos) é considerada impenhorável. No entanto, a 

conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve 

evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. Assim, se 

houver constatação de movimentações cotidianas na presente conta, 

como por exemplo, saques ou gastos com crédito, acaba por alterar sua 

natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de 

acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial. Conforme se vê 

dos extratos juntados no id 13716230 é facilmente verificado que a 

natureza de “investimento ou reserva de capital” foi alterada. Aliás, muito 

pelo contrário, valores eram sacados e transferidos quase que 

diariamente, o que descaracteriza por completo a modalidade de aplicação 

financeira protegida pelo art. 833, inciso X, do CPC. Neste sentido, é a 

jurisprudência do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA 

UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM 

RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, 

atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, 

a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 

512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados 

descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos 

saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na 

verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade 

material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter 

alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." 

(e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na 

decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das 

provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, 

nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” 

(STJ, AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). O TJMT 

também é uníssono neste sentido, in verbis: “EXECUÇÃO – 

Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de conta poupança - 

Insubsistência - Poupança integrada à conta corrente que é desprovida da 

característica de conta poupança típica - Decisão que indeferiu o 

levantamento da constrição sobre os valores penhorados em conta 

bancária da devedora mantida – Recurso não provido.”(TJSP; Agravo de 

Instrumento 2161167-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; 

Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos 

Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2017; Data de Registro: 

27/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA ONLINE DE VALORES – 

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE QUANTIA 

DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – DESCABIMENTO – 

RESGATE AUTOMÁTICO PARA CONTA CORRENTE – 

DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO. A utilização do resgate automático descaracteriza a 

finalidade da conta poupança, transmutando-a como se conta corrente 

fosse, relativizando assim, a impenhorabilidade de valores depositados em 

caderneta de poupança. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 11/06/2018) Por essa razão o pedido de desbloqueio do 

valor deve ser rejeitado. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos embargos a execução, com espeque no artigo 487, I 

do CPC, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Após o trânsito 

em julgado expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID 

11919190, em prol do EXEQUENTE - COOPERCHAGUI - COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. Isento de custas e 

honorários advocatícios conforme artigo 55 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000042-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES 

REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Recebo os 

embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Com razão o embargante. Após a declaração de 

incompetência e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública (id 11940821, pág.41) não houve a sua intimação para a audiência 

de conciliação realizada no id 12191525. Portanto, opino pelo 

conhecimento dos presentes embargos e o seu PROVIMENTO para 

reconhecer os efeitos infringentes dos embargos e declarar nula a 

sentença determinando nova designação de audiência de conciliação, 

intimando-se as partes para o ato. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-11.2017.8.11.0024
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000797-11.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO CAPOCCI 

- ME, CARLOS AUGUSTO CAPOCCI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a parte Autora 

que possui comércio na região e na data de 16/10/17, o fornecimento de 

energia foi interrompido sendo restabelecido apenas em 18/10/17. Que 

apesar de todas as ligações e reclamações, permaneceu 43 horas sem 
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energia elétrica, resultando em prejuízos tanto de ordem moral como 

material, visto que perdeu todos os produtos refrigerados colocados a 

venda. A reclamada em defesa, nega as acusações, aduz que a 

interrupção do fornecimento de energia ocorreu em virtude do rompimento 

no cabo do ramal de energia e diante das fortes chuvas que atingiram a 

localidade, a equipe ficou impossibilitada de resolver o problema em tempo 

hábil. Argumenta ainda que as alegações do autor foram desenvolvidas à 

mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má prestação dos 

serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. 

Com razão o autor. Os fatos apresentados pelo autor foram devidamente 

comprovados pelos documentos trazidos pela defesa. De fato, houve a 

interrupção no fornecimento de energia na data de 16/10/17, sendo que no 

id 11606410 é relatado que o cabo foi partido em local de difícil acesso, 

“sem segurança para manobrar a noite”. Registra-se que nesta data não 

consta qualquer informação de problemas climáticos, apenas a 

impossibilidade de realizar o serviço à noite. Não existe qualquer registro 

entre o dia 16/10/17 e 20/10/17. Já o registro de fortes chuvas apenas 

ocorreu no dia 21/10/17, data em que teoricamente o problema já estava 

resolvido. Outro ponto interessante e merecedor de destaque é que no 

histórico de ordens de serviços anexados ao id 11606401 não há 

registros quanto ao ano de 2017. A informação mais recente deste 

histórico é datada de 24/05/16. Portanto, o requerido não conseguiu 

comprovar que a falha na prestação de serviços de seu por motivo de 

força maior, visto que os documentos juntados com a defesa apenas 

confirmaram as alegações do autor quanto a interrupção no fornecimento 

de energia na data descrita. Outrossim, a Análise das Condições 

Meteorológicas anexadas ao id 11606405 não é suficiente a validar a tese 

apresentada pela defesa, principalmente porque nos documentos 

produzidos pela própria empresa inexistem registros de informações 

quanto a problemas climáticos nas datas aqui discutidas. Diante das 

alegações autorais resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. 

Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL dispõe que a 

interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou força maior 

deve ser comprovada documentalmente pela concessionária de 

distribuição. Apesar de o conflito de interesses estar remotamente ligado à 

ruptura de fios da rede de transmissão de energia elétrica provocados por 

um evento natural, a causa de pedir que sustenta a pretensão do 

consumidor está relacionada à demora injustificada da concessionária em 

restabelecer o serviço, de modo a causar-lhe prejuízo. Desta forma, o 

atraso imotivado no restabelecimento do serviço, cuja continuidade da 

prestação é obrigação legal imposta à concessionária, sobressai cristalina 

a antijurididade da conduta e o atendimento do primeiro requisito ensejador 

da responsabilização civil. Portanto, a demora para religação se mostrou 

excessiva e comprova a falha na prestação do serviço. Sobre o tema a 

Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO 

CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO 

SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da 

ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos à parte autora, resta quantificar a 

indenização. Quanto ao dano material o autor trouxe aos autos recibos de 

alimentos (peixes e carnes) adquiridos poucos antes do fato no valor total 

de R$ 4.414,75 (id 11178187) e registros fotográficos que também provam 

o efetivo prejuízo (ids 11178204 e 11178216). Como a requerida se limitou 

a impugnar o pedido de dano material de modo genérico e tendo os recibos 

anexados datas próximas ao evento, reputo como devido ao autor a 

importância devidamente comprovada de R$ 4.414,75 (quatro mil 

quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação. Opino também pela condenação ao pagamento de R$ 

4.414,75 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco 

centavos) referente a indenização pelo dano material, valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento 

desta ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANO NUNES PIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FAB MÓVEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000518-25.2017.8.11.0024. REQUERENTE: PONCIANO NUNES PIABA 

REQUERIDO: FAB MÓVEIS Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em face de 

FAB Móveis, diante da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito datado de 23/12/16 ante a uma suposta dívida no valor de R$ 

120.00. Argumenta que realmente em setembro/2016 o requerido lhe 

ofereceu um produto (caixa de correspondência) que teve intenção de 

adquirir e por este motivo lhe forneceu seus dados para cobrança. No 

entanto, como não recebeu o produto, acabou por não efetuar o 

pagamento. Assim requer através desta ação, seja seu nome excluído dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como seja indenizado pelo dano moral 

sofrido. Na audiência de conciliação realizada em 03/10/2017 o requerido 

afirmou ser parte ilegítima a figurar nesta ação, visto que sua empresa não 

oferece esse tipo de produto, trabalhando apenas como móveis 

planejados de madeira. Argumenta ter assinado o aviso da carta de 

citação sem atentar ao fato de que o caso não se referia a sua empresa. 

Afirmou ainda que na época dos fatos a empresa sequer existia, vindo a 

iniciar suas atividades apenas em junho/2017. Que entrou em contato com 

o procurador do requerido comunicando o engano, mas ele informou que 

nada poderia fazer e que era necessário seu comparecimento na 

audiência de conciliação. Dada a oportunidade ao autor de manifestar-se 

sobre as alegações, o mesmo apenas se limitou a requerer que o réu 

constituísse advogado para apresentar sua defesa, pois em causas acima 

de 20 salários mínimos, tal requisito era obrigatório. Pois bem. A 

ilegitimidade passiva do requerido é flagrante. Antes de se adentrar ao 

questionamento da ilegitimidade propriamente dita é importante lembrar que 

os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade, 

oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2º, Lei 

9.099/95). Com isso, as argumentações trazidas pelo requerido 

mostram-se válidas e capazes de produzir efeitos, restando rejeitado o 

pedido constante o id 10202869. Compulsando detidamente os 

documentos trazidos pelo requerido se mostra evidente a sua ilegitimidade 

nesta ação. A empresa iniciou suas atividades apenas em 06/2017 

conforme se vê do id 10144952, o fato ocorreu em 09/2016 e a inscrição 

indevida em 12/2016, isto é, ambas são anteriores ao início da empresa. 

Outro ponto merecedor de destaque é que o nome da empresa que inseriu 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é FAB MÓVEIS e o 

nome da empresa citada é MÓVEIS FAB DESIGNER LTDA ME. Outrossim, o 

requerido havia entrado em contato com o procurador do requerente para 

comunicar o engano, sendo certo que cabia ao advogado avaliar os fatos 

apresentados e diante do engano, buscar outros meios de encontrar a 

parte legítima a figurar nesta ação e prosseguir com o feito. No entanto, ao 

preferir prosseguir com a parte notadamente ilegítima, outro resultado não 

há que a extinção do processo. Por pertinente, colaciono o seguinte 

precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

CREDITÍCIA PROCEDIDA POR EMPRESA DIVERSA DA DEMANDADA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Hipótese em que a empresa demandada não foi a responsável pela 

inclusão cadastral impugnada na inicial (mas, sim, a empresa Fundo de 

Renegociação de Débitos - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não Padronizados), situação que enseja o reconhecimento da sua 

ilegitimidade para responder a presente ação e, por via de consequência, 

implica a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Novo Código de Processo Civil. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70071434575, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 23/02/2017)” In casu, diante dos 

documentos juntados, resta-se comprovado que a reclamada não realizou 

qualquer negócio jurídico com o reclamante, sendo, portanto, parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da presente ação, tornando ineficaz a peça 

exordial e, por conseguinte, ensejando a extinção do processo sem 

análise do mérito. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no inc. VI do art. 

485 do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000143-87.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 1350792) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-65.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

CLOTILDE EVA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Claro S/A em razão da sentença que extinguiu o 
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feito sem resolução do mérito. Suscita a embargante que não foi intimada 

do bloqueio ocorrido nas contas da embargada, pugnando-se assim pela 

declaração de nulidade dos atos após a constrição, bem como a 

devolução do prazo para manifestação. Pois bem. Compulsando-se 

detidamente os autos, verifico que a decisão proferida no id 11935938, 

parte final, determinou o seguinte: “(...) Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste 

infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no 

mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.” Em assim sendo, verifico 

também que a embargante não foi intimada do bacenjud negativo (id 

12235161), conforme determinado da decisão supracitada. Desta forma, é 

evidente que não foi dada a embargante oportunidade de se manifestar, 

restando com isso equivocada a extinção da execução. Portanto, nos 

termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes 

embargos e o seu PROVIMENTO para declarar nulos os atos após o 

bloqueio ocorrido no id 12235161, com a consequente devolução do prazo 

para a embargante se manifestar em 10 (dez) dias, requerendo o que é de 

direito, sob pena de extinção. Intimem-se as partes. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000449-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000449-90.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MAURO FERNANDES DA 

CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte sucumbente quanto a 

alegação de inexistência da prescrição declarada na sentença proferida. 

Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como 

obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão 

judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, 

para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em concreto, 

não se configura nenhum dos requisitos que autorizam a oposição dos 

embargos declaratórios, pretendendo a parte embargante, na realidade, o 

revolvimento da matéria já apreciada na sentença. Assentado na doutrina 

e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no 

julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do 

julgador. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000492-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELSO MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000492-27.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO CELSO MARTINS 

PIMENTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela parte sucumbente quanto a 

alegação de inexistência da prescrição declarada na sentença proferida. 

Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como 

obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão 

judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, 

para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em concreto, 

não se configura nenhum dos requisitos que autorizam a oposição dos 

embargos declaratórios, pretendendo a parte embargante, na realidade, o 

revolvimento da matéria já apreciada na sentença. Assentado na doutrina 

e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no 

julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do 

julgador. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000131-73.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CELIO LIMA DE ALVARENGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da ação se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento e a parte promovente concordou com os valores (ID 

14010911). Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 421825-6/2018, 

dando por satisfeita a obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 
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Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000418-70.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOELI DOS SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte reclamante concordou com os valores (ID 13788762). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 421813-2/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010096-24.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARCIA CERQUEIRA DE 

MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário e a parte reclamante concordou com os 

valores (ID 13716658). Posteriormente a parte autora levantou a 

integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 421828-0/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010065-38.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA SOUZA DA SILVA 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

405439-3/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000133-77.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNER DE JESUS BATISTA 

BORGES REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., MIDEA DO 

BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte 

reclamante concordou com os valores (ID 14000727). Posteriormente a 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 421830-2/2018, dando por satisfeita a 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito 1.0024

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000291-35.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: LUZINETE ARISTACIA DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento voluntário e 

a parte reclamante concordou com os valores (ID 13847942). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 421834-5/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 414 de 719



ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DA SILVA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000579-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: HERMINIO DA SILVA 

DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte reclamante concordou com os valores (ID 13893483). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 421836-1/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000355-45.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA PEDROSA DE 

ARRUDA OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. 

A reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte reclamante 

concordou com os valores (ID 13430719). Posteriormente a parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 421836-1/2018, dando por satisfeita a obrigação. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 
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Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000058-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCAS LORRAN SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte 

reclamante concordou com os valores (ID 13905403). Posteriormente a 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 421838-8/2018, dando por satisfeita a 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 08/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro, Dra. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento nº 6/2014/CM, de 07.03.2014, 

torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Psicologia na Comarca de Colider/MT.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados.

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 13.08.2018 a 

31.08.2018, na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Colider/MT, nos termos do artigo 4º do Provimento n. 6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. Os requisitos para o credenciamento de Psicólogos de que trata o 

Provimento n. 6/2014/CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais;

IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na 

respectiva área profissional.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de 

Administração, deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral – Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei – Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I – cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III – certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV – cópia autenticada do diploma de curso superior;

V – cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI – certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII – atestado de sanidade física e mental;

VIII – declaração de parentesco (Anexo IV);

IX – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento;

X – duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca 

de Colider, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1., poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da 

seguinte forma:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5

(cinco décimos) de ponto.

À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) 

de ponto.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de prazo para esse fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste Edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n. 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440 do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6.1.2.;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3. deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 

6/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n 6/2014/CM.

7.2. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata este edital terá 

validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, que se dará automaticamente, contado o prazo da data de 

sua homologação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento n. 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 9.255, de 13/03/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expediente o 

presente edital.

Colider/MT, 1º de agosto de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

EDITAL N.º 11/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, no uso de suas atribuições legais, 

publica ERRATA junto ao Edital de Processo Seletivo para credenciamento 

de Estagiários de Nível Médio e Superior (Direito) nº 11/2018-CA, para nele 

constar, que:

ONDE SE LÊ:

"Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 07/2016/GSCP."

LEIA-SE:

"Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 14/2012/GSCP."

Colider/MT, 1º de agosto de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL N.º 009/2018-DF - A Excelentíssima Doutora Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza Diretora do Foro da Comarca de 

Colider/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas na área de fisioterapia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 0092018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.º 10/2018-DF - A Excelentíssima Doutora Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza Diretora do Foro da Comarca de 

Colider/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas na área de psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 10/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 12/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DE COLIDER/MT

* O Edital n° 12/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97836 Nr: 694-03.2016.811.0009

 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: EDJALMA BARBOSA DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso apelação apresentada 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92385 Nr: 920-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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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): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 56/59, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89312 Nr: 3919-36.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLEI MADRIS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN DAIANE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para que no 

prazo de 5 dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 84/93, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 495-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão de fls. 77, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86897 Nr: 375-06.2014.811.0009

 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: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 79/82, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85673 Nr: 3076-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE CAETANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os ofícios 0164353 e 0164354/COREJ/IT(fls.136/137) requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 1159-80.2014.811.0009

 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: SONIA BASILIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, para no prazo 

legal manifestar sobre os documentos de fls. 118/120, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84039 Nr: 1424-19.2013.811.0009

 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: MARIA IVONE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca do ofício 

0164370/COREJ/IT, às fls. 176, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91783 Nr: 496-97.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 70, pugnando o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 1245-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 115, para querendo no prazo legal manifestar-se sobre os 
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documentos de fls. 116/119, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87905 Nr: 1219-53.2014.811.0009

 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: VANDERLI FERNANDES DE MOURA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF- 24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 154.348

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 2009-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de citação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá 

ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt. jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 1736-92.2013.811.0009

 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): VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, 

LEONARDO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEIA PERAL DA SILVA - 

OAB:18.884, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, acerca da 

comunicação de fl. 590, que designou audiência Instrutória, para o dia 

23/10/2018, às 15:15hs, na Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56800 Nr: 1089-68.2011.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5853-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 108, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111427 Nr: 1333-50.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DELUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA ROSSA MORELLO - 

OAB:OAB 17.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 11, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112433 Nr: 1947-55.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F H ANDRADE SIMONE - ME, FABIO HENRIQUE 

ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de Iintimação penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda 

que o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 835-66.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de Iintimação penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda 

que o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 378-87.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO GOMES DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 177/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81000 Nr: 2039-43.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 148/149, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 270-97.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca dos 

documentos de fls. 155/160, pugnando o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99609 Nr: 1904-89.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.104/106 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100097 Nr: 2240-93.2016.811.0009

 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: PEDRINHA APARECIDA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 114/118 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 1181-80.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.170/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 1242-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.80/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93577 Nr: 1757-97.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 103/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82081 Nr: 3097-81.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 131, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 2336-45.2015.811.0009

 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: INEZ SONA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca dos ofícios 

0164363 e 0164362/COREJ/IT, às fls. 77/78, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98681 Nr: 1246-65.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca dos ofícios 

0164361 e0164360/COREJ/IT, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111074 Nr: 1119-59.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LISBOA LTDA, MARCELO CAMPOS LISBOA, MANOEL DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 20, pugnando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111179 Nr: 1195-83.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DA SILVA PROENÇA - ME, DANIEL DA 

SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 15, pugnando o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83147 Nr: 509-67.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTORI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TAPEÇARIA LTDA - ME, MEURY CRISTINA SARTORI BIOTO SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREEA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

sobre os documentos de fls. 178/180, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15608 Nr: 3235-34.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOR MIGUEL MANTOVANI, ENOR MIGUEL MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre os documentos de fls. 270/274, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 3442-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES DALLA RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:MT 13.182-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90300 Nr: 3202-87.2014.811.0009

 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: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818 - MG

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para 

que, no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 96/107 e 

versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85901 Nr: 3294-02.2013.811.0009

 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: FLORIZA SARDINHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53848 Nr: 1285-72.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre o cálculo de fls. 105/107, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58643 Nr: 269-15.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça ás fls. 35, requerendo o que 

entender de direito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95954 Nr: 3269-18.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE FATIMA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, para no prazo legal 

manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 38/38vº, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22661 Nr: 2420-03.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRTDS, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar os dados bancários, a fim de efetuar a 

trânsferencia do valor penhorado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 3438-10.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS, 

CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94781 Nr: 2549-51.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOV CONSTRUTORA LTDA, VAGNER 

BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo 

legal, manifestar sobre os documentos de fls. 53/55, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96715 Nr: 3678-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MILANI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE VALMOR PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo 

legal manifestar-se sobre os documentos de fls. 39/40, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 2013-74.2014.811.0009

 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: PATRICIA ANTONIN OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 433-38.2016.811.0009

 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: NELSON JACOBUCY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93582 Nr: 1760-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FONTANA MINGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82611 Nr: 3667-67.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIA SIZENANDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 39, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108951 Nr: 3810-80.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RAKELLY CINAT SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 29, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 1976-52.2011.811.0009

 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): H J F DA SILVA, HELDER JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça ás fls. 129, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3955 Nr: 40-80.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão do Sr. O ficial de Justiça as fls. 137, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87941 Nr: 1250-73.2014.811.0009

 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: MARIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se sobre os documentos de fls. 106/109, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111863 Nr: 1615-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENJAMIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

20, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89599 Nr: 2616-50.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 98/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94836 Nr: 2589-33.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIANO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:54l6/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se, sobre o cálculo de concessão de benefício de 

fls. 25/26, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46361 Nr: 181-16.2008.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA SÃO JOÃO LTDA, JUREMA LANDIN, 

WILSON ROBERTO LANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte exequente, Dr. 

Rgério Lavezzo, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o 

cálculo de fls. 73, requerendo o que entender de direito, conforme decisão 

de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43622 Nr: 539-15.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o cálculo elaborado de fls. 

305, requerendo o que entende de direito, conforme decisão de fls. 304

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53144 Nr: 582-44.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON APARECIDO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o cálculo elaborado de fls. 

352, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97277 Nr: 286-12.2016.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGROINDUSTRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME REGIO PEGORARO - 

OAB:34.897 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977/A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

proposta de honorários periciais ás fls. 111/117, bem como para no prazo 

de 10(dez) dias, depositar os honorários periciais, se assim concordar, 

cujo valor deverá ser recolhido através de emissão de guia de depósito no 

Sistema SISCONDJ, com comprovação nos autos no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 2253-78.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:MT 9479-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) Advogados da parte Exequente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário à publicação 

do edital de citação expedido nos autos, salientando que caso queira, 

poderá solicitar o envio do arquivo via e-mail, através do endereço 

eletrônico co.1vara@tjmt.jus.br ou comparecer à 1ª Secretaria munido de 

mídia digital para gravação do arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97032 Nr: 142-38.2016.811.0009

 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: HELEN MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 26180 Nr: 2529-80.2003.811.0009

 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): A. DE JESUS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JOSÉ SILTON 

SAVI - OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 05(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo de Processo Civil, 

conforme decisã de fls. 243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97998 Nr: 781-56.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SIZENANDO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se sobre o documento de fls. 48, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 1432-74.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA, 

DOMILTON MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte exequente, por todo 

teor da decisão de fls. 250/250v°, para querendo no prazo de 05(cinco) 

dias manifestar-se sobre os documentos de fls.251/253, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58480 Nr: 109-87.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILO LÍDER EVENTOS E PUBLICIDADE 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA, ELIANE INÊS KULKAMP EYNG, JOSÉ LUIZ 

EYNG, RAFAELA KULKAMP EYNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A, GUSTAVO R. GÕES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de citação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá 

ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt. jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14311 Nr: 32-55.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GALINA PIRES, PEDRO ALVES DO 

CARMO, JOÃO SATURNINO GALVÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de Iintimação penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda 

que o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32146 Nr: 2753-81.2004.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA MADEIREIRA ENEIAS MARQUES 

LTDA ME, DEOCLECIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, que os autos se encontra a 

disposição na secretária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52969 Nr: 406-65.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente do inteiro teor 

da decisão de fls. 48 a seguir transcrita: “ Vistos em correição. Volvidos 

os olhos às minúcias do caso, verifica-se que o mesmo se amolda aos 

termos dos artigos 274, § único e 485, caput, inciso III e § 1º, da Lei 

Adjetiva Civil, in verbis: 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. Vê-se, portanto, a exata realidade dos autos, posto que por 

desídia da parte requerida ao mudar de endereço sem informar nos autos, 

o presente feito não teve seu regular prosseguimento. Desta feita, dou por 

intimado o requerido da sentença proferida às fls. 36-37, portanto 

CUMPRA-SE a referida sentença em sua integralidade.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97933 Nr: 741-74.2016.811.0009

 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: EDIR NEVES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

objeto de reapreciação em momento oportuno.2 – Destarte, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência.Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder, 30 de julho de 

2018.GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADEJUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83237 Nr: 595-38.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos nº. 595-38.2013.811.0009 – Código nº. 83237

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o réu Ezequiel Galdino da Silva foi condenado, 

conforme sentença de fls. 208/210, e, em atenção ao disposto no artigo 

336, parágrafo único, do CPP, anoto que a fiança prestada à fl. 70 servirá 

ao pagamento das custas processuais, devendo ser-lhe restituído o que 

sobejar e neste caso deverá ser intimado para em 10 dias indicar os 

dados bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando 

que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União.

2. Para o caso de haver valores a ser restituídos, na forma do item 

anterior, não sendo o réu encontrado para intimação pessoal DETERMINO, 

desde já, sua intimação por edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE este procedimento.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81259 Nr: 2322-66.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos nº. 2322-66.2012.811.0009 – Código nº. 81259

Despacho.

Vistos, etc.

1. Diante da absolvição do réu Diego Portela Gaona, conforme sentença 

de fls. 373/375, RESTITUA-SE a fiança prestada às fls. 22/23, intimando-o 

para que, em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências para a transferência dos valores.

2. Não sendo o réu encontrado para citação pessoal, desde já, 

DETERMINO a intimação por edital.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112851 Nr: 2184-89.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DE SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OSMAR KUHL - 

OAB:89564/PR

 Autos n°. 2184-89.2018.811.0009 – Código n°. 112851

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27 de setembro de 

2018, às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 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

 Posto isso, e sem maiores delongas:a)RECONHEÇO O DIREITO À 

REMIÇÃO à reeducanda NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

descontando de sua pena 13 (treze) dias em razão do trabalho 

desenvolvido em regime fechado (artigo 126, § 1º, inciso II da LEP); 

eb)REVOGO 04 (quatro) dias de remição por estudo reconhecidos em 

decisão de fls. 142/143.Assim, DETERMINO à secretaria o seguinte:1- 

PROCEDA-SE a elaboração de novo calculo de pena, descontando os dias 

remidos aqui apresentados. 2- Após, INTIMEM-SE às partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subtendido como concordância tácita.3- Não havendo impugnações, fica 

desde já HOMOLOGADO o cálculo.4- INTIME-SE a reeducanda da relação 

dos dias remidos (art. 129, §2º, da LEP) para autocontrole e 

responsabilidade, alertando-a que, nos termos do art. 127, da LEP, em 

caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 

remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir 

da data da infração disciplinar.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Colíder/MT, 31 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 62-45.2014.811.0009 – Código nº. 86555

Despacho

Vistos, etc.

Ante a necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 14 de setembro de 2018, às 13h30min.

Promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

Colíder/MT, 31 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 3750-44.2016.811.0009

 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 DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0, ANA PAULA - OAB:22.394/0, CLEUSA TERESINHA 

HAUBERT - OAB:19234/O

 Autos nº. 3750-44.2016.811.0009 – Código nº. 102276

Despacho

Vistos, etc.

1. Vista ao MPE para manifestação, no prazo de 05 dias, a respeito dos 

documentos juntados às fls. 288/290 referente à desativação do 

monitoramento via tornozeleira eletrônica; bem como à fl. 296/301 em que 
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o réu comunica a alteração de endereço.

 Na mesma oportunidade, haja vista o trânsito em julgado da sentença de 

pronúncia (fls. 287), apresente o Ministério Público o rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, salientando que 

poderão juntar documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 

422, do Código de Processo Penal.

2. Considerando a juntada da revogação do mandato outorgado aos 

procuradores do réu (fl. 302), DETERMINO a intimação do acusado para, 

no prazo de 10 dias, se assim desejar, constituir novo advogado ou, caso 

alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que 

será assistido pela Defensoria Pública.

Após, ABRA-SE VISTA, para Defesa constituída ou se for o caso, 

Defensoria Pública, para que apresente, no prazo de 05 dias, o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, 

salientando que poderão juntar documentos e requerer diligências, nos 

termos do artigo 422, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97470 Nr: 439-45.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) A expedição de 

precatória não suspende a instrução nos termos do art. 222 § 1º do CPP. 

Foram ouvidas neste ato as testemunhas locais, restando apenas a oitiva 

da testemunha e da vítima, via precatória, respectivamente, fls. 60 e 73. 

Deste modo, é caso de proceder o interrogatório do acusado, até mesmo 

porque, não houve oposição das partes. 2) Ante a peculiaridade do caso 

requer, necessário se faz aguardar a oitiva da vítima, deste modo, 

DETERMINO a escrivania que entre em contato com a escrivania de 

Sinop-MT obtendo informações quanto ao cumprimento da r. carta 

precatório de fls. 73. 3) HOMOLOGO a desistência da testemunha David S. 

de Araujo. Assim, DETERMINO a devolução da missiva de fls. 60 

independentemente de cumprimento. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103348 Nr: 158-55.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de:1 - 

CONDENAR o réu CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA, qualificado nos 

autos, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela 

prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal.I)O regime inicial 

de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no 

artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal;II)Incabível a substituição de 

pena do artigo 44, do Código Penal, vez que o crime foi cometido com 

grave ameaça a pessoa;III)Deixo de conceder a suspensão condicional da 

pena inserta no artigo 77, do CP, por entender que não é o suficiente para 

prevenção e repressão do delito em apreço;2 – Após o trânsito em 

julgado:a)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;b) Verifico que foi apreendida no processo arma de fogo com 

registro vencido (fls. 58/59) e munições. Assim, intime-se o acusado para 

que comprove nos autos o registro atualizado da arma ou que deu entrada 

em novo pedido junto ao Departamento da Pol íc ia 

Federal.c)Comuniquem-se os órgãos de registro;d)Comunique-se o juízo 

da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;e)Expeça-se Guia 

de Execução;f)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.3 - Intime-se o sentenciado e 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.4 – Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por 

analogia ao artigo 98, §3º, CPC, haja vista que o sentenciado é assistido 

pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de insuficiência de 

recursos.Às providências.Publique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113048 Nr: 2332-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 INTIMAÇÃO da advogada do requerido que os autos encontram-se à 

disposição na secretaria para carga conforme solicitado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCOL RAFAEL DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000484-95.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: MAYCOL RAFAEL DA SILVA VIEIRA Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 03 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OSCAR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000813-44.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ALEX OSCAR DE SOUSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

Perda do Objeto Alega a reclamada que houve perda do objeto. Contudo a 

demanada não se trata somente de danos materiais, mas também de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 427 de 719



danos morais. Mesmo com a devolução dos valores cobrados em 

duplicidade a ação vinga quanto aos demais pedido. Deixo de acolher a 

preliminar. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que a demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que a reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por eventual prova testemunhal (outros 

passageiros ou funcionários do aeroporto). No respeitante: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...) 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). No essencial, 

a postulante credita os danos materiais e morais tão somente à exisgência 

de pagamento da passagem anteriormente adquirida via cartão de débito, 

que tal cobrança foi realizada em duplicidade, e por não estar prograada 

causou transtornos financeiro ocasionando a devolução de dois cheques 

do requerente. Contudo, conforme documento apresentado pela 

reclaamda foi estornado o valor cobrado em cartão de crédito , sendo que 

a reclamada alega que houve suspeita de fraude no pagamento com os 

cartões de credito e no embarque efetuou a conformização do mesmo e o 

requerente não apresento o cartão de crédito utilizado para a compra das 

passagens, ao que lhe foi oferecida oportunidade de pagamento do valor 

para que pudesse embarcar o que foi feio. Alega o reclamnte que por ter 

sido obrigado a realizar pagamento integral das passagens teve como 

consequência a devolução de cheque por ele emitido. Contudo 

observando o extrato bancário apresentado, na época do pagamento das 

passagens o requerente já apresentava saldo negativo de mais de R$ 

2000,00, e dia após houve deosito de R$6000,00 reais que cobrindo o 

saldo negativo deixou aproximadamente R$4000,00 e que após o 

requerente pagou diversos boletos e mesmo se a quantia de R$ 1005,60 

estivesse na conta do requerente não seria passível de quitar os dois 

cheques com valor total de R$ 7000,00. Tenho assim que a reclamada não 

pode ser responsabilizada a arcar com a falta de planejamento financeiro 

do requerente quando na lida de suas movimentações financeiras, sendo 

que agiu em conformidade com procedimentos padrão. Além, a reclamada 

estornou o valor das passagens no dia 15/05/2013, portanto também não 

merece acolhida a pretensão de devolução de valores pagos em 

duplicidade, porque já devolvidos anos antes desta ação judicial. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se sem 

necessidade de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito COLÍDER, 31 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OSCAR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000813-44.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ALEX OSCAR DE SOUSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

Perda do Objeto Alega a reclamada que houve perda do objeto. Contudo a 

demanada não se trata somente de danos materiais, mas também de 

danos morais. Mesmo com a devolução dos valores cobrados em 

duplicidade a ação vinga quanto aos demais pedido. Deixo de acolher a 

preliminar. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que a demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que a reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por eventual prova testemunhal (outros 

passageiros ou funcionários do aeroporto). No respeitante: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...) 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). No essencial, 

a postulante credita os danos materiais e morais tão somente à exisgência 

de pagamento da passagem anteriormente adquirida via cartão de débito, 

que tal cobrança foi realizada em duplicidade, e por não estar prograada 

causou transtornos financeiro ocasionando a devolução de dois cheques 

do requerente. Contudo, conforme documento apresentado pela 

reclaamda foi estornado o valor cobrado em cartão de crédito , sendo que 

a reclamada alega que houve suspeita de fraude no pagamento com os 

cartões de credito e no embarque efetuou a conformização do mesmo e o 

requerente não apresento o cartão de crédito utilizado para a compra das 

passagens, ao que lhe foi oferecida oportunidade de pagamento do valor 

para que pudesse embarcar o que foi feio. Alega o reclamnte que por ter 

sido obrigado a realizar pagamento integral das passagens teve como 

consequência a devolução de cheque por ele emitido. Contudo 

observando o extrato bancário apresentado, na época do pagamento das 

passagens o requerente já apresentava saldo negativo de mais de R$ 

2000,00, e dia após houve deosito de R$6000,00 reais que cobrindo o 

saldo negativo deixou aproximadamente R$4000,00 e que após o 

requerente pagou diversos boletos e mesmo se a quantia de R$ 1005,60 

estivesse na conta do requerente não seria passível de quitar os dois 

cheques com valor total de R$ 7000,00. Tenho assim que a reclamada não 

pode ser responsabilizada a arcar com a falta de planejamento financeiro 

do requerente quando na lida de suas movimentações financeiras, sendo 

que agiu em conformidade com procedimentos padrão. Além, a reclamada 

estornou o valor das passagens no dia 15/05/2013, portanto também não 
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merece acolhida a pretensão de devolução de valores pagos em 

duplicidade, porque já devolvidos anos antes desta ação judicial. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se sem 

necessidade de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito COLÍDER, 31 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAMIÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000788-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: A L BOSSA EIRELI - ME Parte 

Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: MAR CICERO DAMIÃO DA 

SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 31 de 

julho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GIL DE SOUZA (REQUERIDO)

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000885-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Autora: RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA Parte Ré: JOSE LUIZ GIL DE 

SOUZA Parte Ré: CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 25 de setembro de 2018, 15h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 31 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE RAMOS MEROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001227-71.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: DIONE RAMOS 

MEROTTI Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o dia 27 de setembro de 2018 

às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 31 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001284-89.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VENICIO JOSE 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 20 de 

setembro de 2018 às 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 31 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001283-07.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO 

VICTHOR MENESES PRETTE Parte Ré: REQUERIDO: FELIPE AUGUSTO 

MACIEL DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 20 de 

setembro de 2018 às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 
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realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 31 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001277-97.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS 

BRUNO FROIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ADRIANE FERREIRA 

GOMES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 18 de 

setembro de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 31 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DELIANE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

João Batista (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001248-47.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LEILA DELIANE 

ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: JOÃO BATISTA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 25 de setembro de 2018 às 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 31 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001276-15.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS 

BRUNO FROIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SIMONE PEREIRA DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 18 de 

setembro de 2018 às 15h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 31 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001003-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MONTANHER DA MATA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001003-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: PRECOCE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: DENIS MONTANHER DA MATA Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SEMELER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 430 de 719



CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000442-12.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME EXECUTADO: VALQUIRIA SEMELER Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIELI TAINARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000441-27.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME EXECUTADO: JEISIELI TAINARA DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000172-85.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta pela 

parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora ter sido 

inscrita indevidamente no cadastro de inadimplentes pela parte ré, que, 

procurada, não resolveu administrativamente tal inconsistência, não 

restando outra saída senão a propositura da presente. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito 

até decisão final. No mérito, pede a declaração de inexistência do débito e 

a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tudo com a inversão do 

inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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 sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, póis que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 1º de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE BARBARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001191-29.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JANETE BARBARA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

de declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em desfavor da 
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parte ré. Afirma a parte autora ter sido inscrita indevidamente no cadastro 

de inadimplentes pela parte ré, que, procurada, não resolveu 

administrativamente tal inconsistência, não restando outra saída senão a 

propositura da presente. Dai requer, liminarmente, a exclusão de seu nome 

do cadastro de proteção ao crédito até decisão final. No mérito, pede a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Tal providência, todavia, de modo a salvaguardar o bem 

jurídico almejado, não obstará a análise do pedido liminar, o que será feito 

no item seguinte. Sem a comprovação, o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de sucumbência e 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “ 

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

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 sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, póis que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a 

respeito desta decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF) própria e do respectivo CÔNJUGE, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 1º de 

agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIEIRA DA SILVA FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000790-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ANDREIA VIEIRA DA SILVA FELIX Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte reclamada efetuou o pagamento integral 

do débito consoante o Num. 13831890 - Pág. 1, razão pela qual a parte 

autora pugnou pela extinção do feito em razão da falta de interesse 

processual. Assim, considerando que a desistência do feito, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o pedido de 

desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 059/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, o desembargador Rui Ramos Ribeiro, no CIA 

0034640-22-2018.8.11.0000, relativo ao Pedido de Providências n. 

45/2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR a servidora ANA PAULA SOARES DE SOUSA, 

Matrícula nº 26.398, da Função Comissionada de Assessora de Gabinete I, 

do Gabinete da 2ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir de 

31/07/2018, data da publicação da decisão.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000622-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO VASQUES CAPARROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON PEREIRA VASQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000622-14.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se 

IMEDIATAMENTE na forma requerida, servindo a presente Carta Precatória 

como mandado. Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000438-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELY BITELLO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - RO3384 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 3644-34.2017.811.0046

 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: ADENIR ALVES ZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão de Adenir Alves 

Zaias em face do Município De Comodoro/MT e do Estado de Mato Grosso 

e, em razão do cumprimento da tutela antecipada, deixo de condenar os 

requeridos ao fornecimento da medicação pleiteada, ante o exaurimento 

da presente demanda.Torno definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 

35/36.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, 

uma vez que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da lei 

8.213/91.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: ADILSON DIAS DOS 

SANTOS2.Benefício concedido: auxílio-acidente3.Data do início do 

benefício: 08/11/2014 (fls. 51 dos autos – indeferimento do auxílio-doença, 

na inteligência do art. 86, §2º).4.Renda mensal inicial: 50% do salário de 

benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde o indeferimento do benefício, descontando o que já foi 

pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997.Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização 

monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a 

incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.(Redação 

dada pela Lei nº 11.960, de 2009)Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação. No caso dos autos não há que se falar em reexame 

necessário.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.P. 

Intime-se a parte autora via DJE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 3109-57.2007.811.0046

 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: GIUSEPPE PASQUALE CANDELORO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63278 Nr: 1407-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA TEREZINHA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, EVERALDO BERALDO - OAB:28053, GELSI 

FRANCISCO ACCADROLLI - OAB:15768, STEVAO ALEXANDRE 

ACCADROLLI - OAB:31895

 Intimar a parte requerida de que foi designada audiência para o dia 

10/09/2018, às 14h30min na 3ª Vara Cível e da Fazenda Pública de 

Umuarama/PR - Carta Precatória/oitiva de testemunhas arroladas pela 

parte requerida, conforme ofício de fls. 159.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68624 Nr: 1984-10.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:MT/10565

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE MENDES DA SILVA, Cpf: 

04223401114, Rg: 21723524, Filiação: Josefa Mendes Pessoa e Celestino 

Neris da Silva, data de nascimento: 08/01/1980, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), braçal. 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, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado 

Jorge Mendes da Silva, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 147 do Código Penal.O delito de ameaça possui pena 

de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.Quanto à culpabilidade 

verifica-se as normais do tipo. Quanto aos antecedentes, não se verifica 

nenhum registro nos autos. Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa 

que provoque instabilidade social. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente. Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes, tendo em vista que de acordo com 

as informações prestadas aos autos, a vítima foi ameaçada em razão de 

uma discussão. Quanto às circunstâncias também são as normais do tipo. 

Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, este não deve ser considerado reprovável.Logo, 

considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para os delitos, isto 

é, em 01 (um) mês de detenção.Presente uma circunstância agravante, 

pois o acusado foi condenado nos autos 29085 pelo crime lesão corporal 

em âmbito doméstico (art. 129, §9º), cujo trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória ocorreu em 19/12/2013, vindo a ter a execução da 

pena processada nos autos 57081, razão pela qual aumento a pena em 

1/6, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias. Não está 

presente nenhuma causa atenuante.Nos autos não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Sendo 

assim, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.Em 

atenção ao art. 59, IV do Código Penal, deixo de efetuar a substituição da 

pena de detenção para prestação de serviços à comunidade em razão da 

Súmula 588 do STJ:Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção 

penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 

doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.Tendo em vista que o acusado é reincidente, fixo o 

cumprimento da pena de detenção no regime semiaberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c”.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas 

processuais, por ser este pobre na forma da lei.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

lance o nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a 

acusação, expeça-se guia de execução provisória, conforme art. 1.573, 

parágrafo único da CNGC/MT.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, 

§2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual 

de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. Registre-se. 

Int imem-se.  Ciência ao MPE.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Comodoro, 29 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz 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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 27 de julho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11664 Nr: 23-83.2004.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO APARECIDO DA SILVA, Filiação: 

Mario Geraldo Magalhães e Maria Anacleta da Silva, data de nascimento: 

02/07/1976, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), braçal. 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, e em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do autor do fato Paulo 

Aparecido da Silva, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 

107, inciso IV, c.c artigo 114, inciso I, todos do Código Penal.Após o 

trânsito em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as baixas e 

anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 31 de julho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8776 Nr: 889-62.2002.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO DE OLIVEIRA, Filiação: Antônio 

de Tal e Antônia de Oliveira, data de nascimento: 22/02/1981, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), auxiliar de obras. 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, e em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do autor do fato Luciano de 

Oliveira, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, 

inciso IV, c.c artigo 114, inciso I, todos do Código Penal.Após o trânsito em 

julgado da presente decisão, proceda a escrivania as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 31 de julho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6171 Nr: 143-97.2002.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI ROQUE SOLIGO, EROVINO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EROVINO PEDROSO, Rg: 333.687, 

Filiação: Maria Luiza Pedroso, data de nascimento: 25/04/1963, 

brasileiro(a), natural de Leônidas Marques-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.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal instaurada em face de Erovino 

Pedroso e Neuri Roque Soligo pela prática do crime disposto no art. 121, 

§2º, II e IV c/c 29 do CP.1 - Defiro a citação por edital do acusado Erovino 

Pedroso, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de 

Processo Penal. Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 

366 do Código de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do 

presente feito, bem como de seu prazo prescricional.Seja dada baixa do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.2 – Ante a 

descoberta de nova localização do acusado Neuri Roque Soligo, defiro o 

pedido de nova tentativa de citação por carta precatória no endereço 

indicado.3 – 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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 27 de julho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos em Correição.

Cite-se o requerido no endereço informado às fls. 102.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95997 Nr: 4817-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLINGER CAMPELLO DA SILVA, CLEITON 

VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 VISTOS, ETC.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 

2018, às 15h00min.

Intime-se a testemunha no endereço declinado pelo Ministério Público às 

fls. 367/368.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78796 Nr: 2709-62.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro 

de 2018, às 13h30min.

Intime-se a testemunha Zenildo Rodrigues da Silva, fls. 179.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116293 Nr: 445-67.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência de defensor público na Comarca, nomeio o 

Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, OAB/MT nº 2.242, sendo que arbitro R$ 

300,00 (trezentos) pelo trabalho realizado, devendo ser expedida certidão 

de cobrança em desfavor do acusado.

No que tange ao pleito de redesignação formulado, não seria viável, e até 

mesmo contraproducente a redesignação da presente oralidade, pelo que 

indefiro.

Diante da existência de advogado constituído nos autos tenho por bem 

determinar manifestação daquele no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o 

requerimento ministerial.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87128 Nr: 1254-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBFI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 61, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte exequente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120382 Nr: 2199-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DO CARMO SILVA, PAULIANO DO 

ESPIRITO SANTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Pauliano do Espirito Santo Silva e Mateus do Carmo Silva, a qual foi 

devidamente recebida.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

13 de agosto de 2018 às 15h00min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem 

em comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 

(sessenta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 4361-85.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

 Desapensem-se e cumpra-se na íntegra a decisão prolatada no feito em 

apenso.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Comodoro-MT, 31 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.: 80442 Nr: 3362-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE LORRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o item 5) da decisão de ref: 86, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte interessada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se nos autos para esclarecer se houve a integral 

quitação do objeto da lide, consignando que eventual silêncio será 

interpretado como anuência ao adimplemento e o processo extinto pela 

satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 1465-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC, TMCDS, TMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - 

OAB:346987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANE VAZ RAIZER 

THOMAZI - OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 36, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, querendo, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115050 Nr: 7421-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA CALHAU SOCORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos, etc.

Em consonância com a legislação de regência e, ante a concordância das 

partes, HOMOLOGO o cálculo de pena de ref. 34.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38340 Nr: 3038-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, 

IVONETE MARIA COCCO, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA, 

MARGARETH MARIA COCCO, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 DEFIRO a sucessão da parte exequente da demanda, ficando a cargo 

desta cientificar o devedor da cessão de crédito efetuado, sob pena de o 

devedor ficar desobrigado pelo pagamento da dívida acaso tenha pagado 

ao devedor primitivo antes de ter conhecimento da cessão efetuada nos 

autos, com relação aos devedores até então não cientificados. Retifique a 

capa dos autos e sistema Apolo. Intime-se exequente para tomar as 
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p r o v i d ê n c i a s  d o  d e s p a c h o  d e  f l s . 

167.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72383 Nr: 98-39.2015.811.0046

 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: CÉSIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

CÉSIO SILVA LEMOS ajuíza ação inibitória com pedido de antecipação de 

tutela em face de ZENOR ZAMBAN, ambos qualificados nos autos.

 A liminar foi concedida à fl. 55.

Citado, o requerido manifestou que não apresenta qualquer resistência ao 

ingresso do autor na área em litígio, pelo que requereu a extinção do feito, 

ante a ausência de interesse de agir.

 É o breve relato.

 Decido.

 Considerando que o requerido, no curso da ação, reconheceu as razões 

apresentadas pelo autor na exordial, não mais há controvérsia sobre o 

seu direito postulado.

 A conduta perpetrada pelo requerido caracteriza o reconhecimento do 

pedido quanto ao objeto da presente demanda e impõe a extinção do 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE e, 

por consequência HOMOLOGO o reconhecimento do pedido nos termos 

do art. 487, III, a, CPC, para o fim de confirmar a liminar deferida, 

determinando ao requerido que não obstrua ou impeça o ingresso nas 

áreas onde exerce posse e/ ou domínio, inclusive seus empregados, e 

que estejam estritamente localizadas onde faz curso o Rio Novo e seu 

afluente Ribeirão Quarenta e Quatro, para que o Autor e sua equipe 

possam executar os levantamentos de campo para o desenvolvimento dos 

levantamentos de campo da PCH CC-44-01, situada no Ribeirão Quarenta 

e Quatro, localizado na sub-bacia n° 15, bacia hidrográfica do rio 

Amazonas, no Estado do Mato Grosso com a faculdade de romperam 

eventuais obstáculos, até que se tenha completado toda a operação.

 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.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, procedam as com as baixas de anotação e estilo e após 

encaminhem-se os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89770 Nr: 2142-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CARLOS BRUN, CARLA PINHEIRO BRUN, 

PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes Gilmar 

Carlos Brun, Carla Pinheiro Brun e Portal Corretora de Cereais Ltda. em 

face de Vanderlei Giongo e Mônica Araújo Apolinário Giongo pretendem 

obter a chancela judicial da referida avença, em face da composição 

amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo as partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 2129-03.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 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, 31 de 

julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 364-21.2018.811.0046

 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: PCH JUÍNA SPE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes PCH 

JUÍNA S/A, SÉTIMO PASSINATO e BEATRIZ FERRARI PASSINATO 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Proceda-se o levantamento de eventuais valores depositados nos autos 

pela requerente a seu favor, conforme requerido à fl. 253.

Honorários conforme acordo. Eventuais custas finais deverão ser 
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rateadas entre as partes, ante a ausência de previsão no acordado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112578 Nr: 6385-47.2017.811.0046

 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: JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido retro.

Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, para reativar o benefício previdenciário concedido, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa por desobediênciano no valor 

de R$10.000,00, ou comprovar que já reimplantou o referido benefício.

Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, será extraída cópia dos autos e remetida ao Ministério 

Público para instauração de procedimento em desfavor do responsável 

pelo cometimento do crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 2117-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, 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 a concordância do requerente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 87 pelo requerido, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 31 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.: 63667 Nr: 1816-42.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Atentos aos autos verifico, a necessidade de rever a decisão contida às 

fls. 83/85, tendo em vista o equivoco no indeferimento, pois não foi 

requerida a penhora online, e sim a consulta do endereço do requerido 

pelo sistema BACENJUD, a fim de tentar localizar os bens do devedor.

Pelo exposto, DEFIRO pedido retro.

No mais, considerando que foram encontrados endereços diversos da 

inicial, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte 

devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, 

conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do 

CPC.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 30 de julho de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68865 Nr: 2178-10.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Reconvenção interposta por Ana Paiva Ribeiro em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A todos devidamente 

qualificados.

É o relato do necessário.

 1) Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente;

 2) CERTIFIQUE a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, devendo os autos ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto;

 3) PROCEDA com a citação do apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009 e ss. do CPC. Empós, certifique-se a 

tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação;

 4) Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC;

 5) Tendo em vista a situação verificada através da certidão de fls. 124, 

renove-se a intimação da sentença de fls. 83/85, atentando-se para o 

pedido de exclusividade de intimação de fls. 58-verso e 86, oportunidade 

em que devolvo o prazo recursal a parte reconvindo referente a nova 

intimação.

 6) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20575 Nr: 1691-21.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, 

SAMBERSON CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil. Intimem-se os executados a apresentarem instrumento 

procuratório de seu mandatário em 15 (quinze) dias. Após, com o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois de decorrido o prazo 

de suspensão do acordo celebrado nos autos, desarquive-se e intime-se 

a parte autora para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que 

seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 438 de 719



prazo supra sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 1871-95.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, IVONETE MARIA 

COCCO, SAULO LUIZ COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, IGOR AMADEU 

COCCO RUBIN, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VIVIENE 

BARBOSA SILVA - OAB:4983

 DEFIRO a sucessão da parte exequente da demanda, ficando a cargo 

desta cientificar o devedor da cessão de crédito efetuado, sob pena de o 

devedor ficar desobrigado pelo pagamento da dívida acaso tenha pagado 

ao devedor primitivo antes de ter conhecimento da cessão efetuada nos 

autos, com relação aos devedores até então não cientificados. Retifique a 

capa dos autos e sistema Apolo. Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 

146.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20266 Nr: 1426-19.2006.811.0046

 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: JOÃO ZUCATTO, HELENA PAVLAK ZUCATTO, ROQUE 

ZUCATTO, VITORINO PAZINI, ELIETE DALAVECHIA ZUCATTO, ROSIMERI 

ZUCATTO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, LUIZ BERLEZI, LEDI DA SILVA BERLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Diante da inércia das partes, intime-se o Sr. perito Celso de Almeida, para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do recebimento 

dos honorários periciais, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60080 Nr: 1825-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES RODRIGUES, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

18473-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 OAB/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a impugnação 

ao cumprimento de sentença formulada pelo executado, para declarar o 

excesso de execução, referente ao valor de R$ 2.113,13 (dois mil cento e 

treze reais e treze centavos), devendo ser expedido alvará para 

levantamento de tal valor em favor do impugnante/executado. Expeça-se 

alvará em favor do exequente para levantamento do valor de fls. 276/277. 

O remanescente deverá ser levantado pela Impugnante/Executada, 

extirpando-se assim o excesso de execução. Condeno a parte impugnada 

a pagar os honorários advocatícios da impugnante, que fixo em 10% do 

excesso da execução, nos termos do artigo 85, §2º, CPC. Por tratar-se de 

sentença ilíquida, FACULTO o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes, caso queiram, apresentem parecer elucidativo do quantum 

entendem ser devido sem prejuízo de posterior nomeação de perito judicial 

às suas expensas [art. 510, CPC].Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 31 

de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69592 Nr: 2703-89.2014.811.0046

 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: GENY CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, estando o feito devidamente instruído e diante da expressa 

concordância do douto representante do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE com fulcro no inc. I, do art. 487, CPC os pedidos de 

retificação requeridos e, para tanto, DETERMINO:1)A expedição de ofício 

ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda a retificação 

da certidão de nascimento de Geny Candido Soares, para que onde 

conste “filha de Maria Candida Soares” – passe a constar “filha de 

Mariana Candida Soares” mantidos hígidos os demais termos;2)A 

expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para que 

proceda a retificação da certidão de casamento de Geny Candido Soares, 

para que onde conste “filha de Maria Candida Soares” – passe a constar 

“filha de Mariana Candida Soares” mantidos hígidos os demais 

termos.Notifique-se o Ministério Público. Após, com o trânsito em julgado 

não havendo mais pendências, arquive-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 30 de julho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117872 Nr: 1089-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão proferida em 05/03/2018 e do mandado expedido 

em 27/07/2018, fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça ou informar endereço válido para 

intimação por correio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 2577-73.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, KELLY MEZZOMO C COSTA - OAB:OAB/RO nº 3551, 

MARIANNE A E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - OAB:3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 VISTOS, ETC.

 Determino a penhora de bens que guarnecem a residência da parte 

executada, qual seja, pois consoante a jurisprudência do STJ, cuja função 
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constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação 

infraconstitucional (Constituição da República, art. 105, inc. III), a 

impenhorabilidade do bem de família de que trata a Lei n. 8.009/1990 

abrange os móveis que guarnecem a residência do executado, à exceção 

dos veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, devendo 

na ocasião o Oficial de Justiça proceder à penhora apenas dos bens 

existentes em duplicidade, ou que não se enquadrem nas exceções 

enumeradas na lei acima bem como estipulada no Código de Processo 

Civil. Cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 154 em que determina a 

expedição de carta precatória. Cabe à parte exequente proceder com a 

distribuição da precatória, bem como comunicar este juízo acerca da 

distribuição desta em 30(trinta) dias.

 Efetivada a penhora, proceda-se à avaliação do bem, devendo constar do 

respectivo auto os requisitos do art. 872, CPC. Formalizada a penhora, 

intime-se a parte executada nos moldes do art. 841, CPC;

 Cientifique-se o executado, na ocasião, que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente com fulcro no art. 847, CPC;

 Acaso penhorados quaisquer dos bens descritos no art. 840, II, CPC e 

ausente depositário judicial, ficarão os bens em poder exequente, 

devendo o Sr. Meirinho lavrar o termo a ser juntado nos autos nos moldes 

do art. 840, II, §1º, CPC;

 Oficie-se ao INDEA-MT para o fim de proceder com a restrição judicial de 

semoventes porventura pertencentes à parte executada, no prazo de 30 

(trinta) dias. Faça menção no ofício de que o responsável por tal 

instituição deverá comunicar este juízo acerca do cumprimento da 

presente decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 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.: 112728 Nr: 6439-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ALVES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão proferida em 04/07/2018 e do mandado expedido 

em 17/07/2018, fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça ou informar endereço válido para 

intimação por correio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 2464-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, GELSON IVAN 

FOLETO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, IVONETE 

MARIA COCCO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, NEUZA DETOFOL 

FOLETO - OAB:4313/RO

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil. Intimem-se os executados a apresentarem instrumento 

procuratório de seu mandatário em 15 (quinze) dias.Após, com o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois de decorrido o prazo 

de suspensão do acordo celebrado nos autos, desarquive-se e intime-se 

a parte autora para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que 

seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o 

prazo supra sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68424 Nr: 1829-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ZELIR ZANDONAI TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RENATO ROLIM DE MOURA - OAB:3707, RENATO 

ROLIM DE MOURA JUNIOR - OAB:31458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707, RENATO ROLIM DE MOURA - OAB:3707-SC

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de fls. 98/103 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do 

Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em julgado, permaneça os 

autos em cartório em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. Honorários 

advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, 

na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC], P. I. C. 

Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94566 Nr: 4157-36.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CARLOS BRUN, Carla Pinheiro Brun, 

PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por VANDERLEI 

GIONGO e MONICA APOLINARIO ARAUJO GIONGO em face de GILMAR 

CARLOS BRUN, CARLA PINHEIRO BRUN e PORTAL CORRETORA DE 

CEREAIS LTDA.

Ressai dos autos principais, em apenso, que os mesmos foram extintos 

em razão de homologação de acordo entabulado entre as partes.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a extinção da ação de execução em apenso (ID: 89770), 

vislumbro restar prejudicada a presente ação de embargos à execução, 

pela perda superveniente do objeto, em razão de sua natureza acessória, 

que segue a sorte dos autos principais.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 79699 Nr: 3060-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODAIR APOSTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII 

DE OUTUBRO - MT/RO), ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE 

CARVALHO FRANÇA - OAB:RO 562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 ODAIR APOSTOLO propôs Mandado de Segurança com pedido de liminar 

em face do AUDITOR FISCAL APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A liminar foi indeferida.

Determinação de emenda a inicial em 09/10/2017.

 Em 22/01/2018 consta certidão de que embora devidamente intimada o 

requerente não efetuou a emenda da inicial.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Atento aos autos verifico que, este juízo determinou que o requerente 

procedesse com a emenda da inicial sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Contudo, verifica-se que o requerente apesar de devidamente intimado da 

determinação, permaneceu silente não tendo cumprido com a 

determinação exarada nos autos. Desta feita, a extinção do presente feito 

é medida que se impõe.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, pois incabíveis na espécie.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61118 Nr: 2927-95.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRALDO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Tendo em vista que houve impugnação da parte requerente quanto aos 

honorários cobrados pelo expert, intimem-se o douto perito nomeado 

nestes autos para que caso queira no prazo de 10 (dez) dias apresente 

nova proposta de honorários.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 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.: 83339 Nr: 129-25.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 

CASTRO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, CLAUDINO 

FANK, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação declaratória de extinção de contrato particular ajuizada 

por Paulo Cesar Favaro Motta e Adriana de Castro Motta em desfavor de 

Laudemir Antonio Sebben e Outros.

 Antes da citação dos requeridos, sobreveio manifestação do requerente 

à ref. 28, pugnando pela desistência da ação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelo requerente.

Sem honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88149 Nr: 1566-04.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes 

Imporcate Comércio de Peças para Tratores LTDA e Paulo Valter Ribeiro 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários advocatícios de seus respectivos causídicos, bem como 

eventuais custas finais deverão ser rateadas entre as partes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77583 Nr: 2205-56.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 43, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte exequente para depositar 

em juízo as certidões originais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 2295-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIMENTA MATOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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 

OLIVIERA SCATIGNA - OAB:, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 Nos termos da Legislação vigente e da decisão de fls. 241, procedo a 

intimação da parte requerida da decisão de fls. 231, abaixo transcrita:

"Vistos em correição.

Considerando que o requerido não efetuou o pagamento espontâneo dos 

honorários advocatícios em que foi condenado, determino:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intimem-se o executado, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de o devedor ser 

representado pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogado no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, expeça-se mandado de penhora avaliação (art. 523, §3º, 

NCPC), em que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo, intimando-se a parte executada.

V – Transcorrido o prazo estipulado no item II, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC).

VI – Em havendo penhora, intime-se a parte executada, na forma do art. 

841 do NCPC.

VII- Após a penhora, proceda-se a avaliação dos bens, intimando-se as 

partes na sequência, para manifestação em 05 (cinco) dias.

VIII – Não sendo localizados bens ou a parte devedora, intime-se o 

exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 03 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito"

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 2295-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIMENTA MATOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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 

OLIVIERA SCATIGNA - OAB:, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 Nos termos da legislação vigente e da decisão de fls. 241, procedo a 

intimação da parte requerida do inteiro teor da decisão de fls. 241, abaixo 

transcrita:

"VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Kátia Costa Teodoro 

advogando em causa própria em face de BV Financeira S/A crédito, 

financiamento e investimento todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que o acórdão prolatado pela Instância 

Superior deu parcial provimento à apelação interposta.

 Com o retorno dos autos, houve pedido de cumprimento de sentença 

relativo aos honorários de sucumbência requeridos por Kátia Costa 

Teodoro advogando em causa própria.

 É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte maneira:

 1) CERTIFIQUE a serventia se a publicação relativa a decisão 

interlocutória de fls. 231 foi remetida ao patrono discriminado às fls. 219;

 2) SE NEGATIVO, cadastre o novo procurador da parte 

requerida/executada nos autos no sistema Apolo e capa dos autos. Após 

renove-se a publicação da decisão interlocutória de fls. 231;

 3) SE POSITIVO, DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido 

às fls. 239. Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação;

 4) Por tratar-se de sentença ilíquida, FACULTO o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes, caso queiram, apresentem parecer elucidativo do 

quantum entendem ser devido sem prejuízo de posterior nomeação de 

perito judicial às suas expensas [art. 510, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito"

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40015 Nr: 1033-84.2012.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDV, LB, MDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC impulsiono os autos, a fim de 

intimar a parte autora da manifestação de fls. 118/119.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112536 Nr: 6366-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA SERVIÇOS HOSPITALARES 

LTDA-ME, EDUARDO GARCIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a querelante para que informe o local exato em que ocorreram os 

fatos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-63.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FILETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010337-63.2015.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOAO FILETI DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-34.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE SOUZA EMPREITAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010369-34.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: C. DE SOUZA EMPREITAS - ME VISTOS, ETC. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA APARECIDA SILVA GUEDES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010147-03.2015.8.11.0046. REQUERENTE: SCHUCK COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME REQUERIDO: MERCIA APARECIDA SILVA GUEDES 

SANTOS VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema 

PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento 

de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, 

intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência 

pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção 

monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 

509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

intimem-se a parte exequente para apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para 

que proceda com o recolhimento das custas processuais em que fora 

condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-81.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. PEREIRA E CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010254-81.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: M. S. PEREIRA E CIA. LTDA - 

ME EXECUTADO: MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL VISTOS, ETC. 

1) Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso 

já não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que 

o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001680-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001680-63.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSE FIRMINO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ALVARÁ 

JUDICIAL proposto por JOSÉ FIRMINO DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos. Narra a parte autora que ao ser concedida aposentadoria por 

invalidez restou saldo em conta vinculada ao FGTS, procurando a agência 

da Caixa Econômica Federal para sacar o montante, sendo comunicado de 

que referida conta encontra-se bloqueada, requerendo através da 

presente demanda autorização judicial para levantamento do supracitado 

quantum. Pois bem. A Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, prevê as hipóteses de movimentação da 

conta vinculada ao FGTS que, em seu inciso III, acolhe a pretensão do 

requerente, evidenciando, contudo, a desnecessidade de autorização 

judicial para levantamento, in verbis: “Art. 20. A conta vinculada do 

trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: III 

– aposentadoria concedida pela Previdência Social;” De outra banda, 

conforme a súmula nº 82 do STJ, compete à Justiça Federal processar e 

julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS, excluías as 

reclamações trabalhistas, quando houver pretensão resistida da Caixa 

Econômica Federal - CEF. Sobre o assunto já se posicionou o E. TRF-1, in 

verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO - FGTS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO. 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE. I - A 

competência para apreciar questão relativa à concessão de alvará judicial 

para levantamento de valores depositados em conta vinculada ao Fundo 

de Garantia por tempo de Serviço é da Justiça Estadual, a teor do verbete 

n. 161 da Súmula da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça 

("É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos 

valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do 

titular da conta"), entretanto, no momento em que é instaurado o conflito de 

interesses entre o Requerente e a Caixa Econômica Federal, afasta-se a 

aplicação da Súmula 161/STJ, em face do art. 109, I, CF, e se aplica o 

verbete n. 82, também da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça -"Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações 

trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos a movimentação do 

FGTS." II - Orienta a jurisprudência pátria seja dada interpretação 

extensiva ao disposto no art. 20 da Lei n. 8.036/90, firmado o 

entendimento de que o rol do art. 20 não é taxativo, bem como de que, em 

atendimento aos princípios constitucionais e aos fins sociais a que a lei se 

destina, deve-se assegurar o direito constitucional do cidadão à vida e à 

saúde, autorizando-se a liberação do saldo de FGTS em casos de 

enfermidade grave do fundista ou de seus familiares, ainda que não 

prevista de forma expressa na Lei n. 8.036/1990. III - "A possibilidade de 

levantamento do FGTS por motivo de doença não se esgota nos casos de 

neoplasia maligna e AIDS, expressamente previstos na legislação (art. 20, 

XIII, da Lei nº 8.036/90)." (AC 0014362-92.2003.4.01.3700 / MA, Rel. 

Desembargador Federal João Batista Moreira, Rel.Conv. Juiz Federal 

Evaldo de Oliveira Fernandes, Filho, Quinta Turma, E-DJF1 P.125 de 

30/07/2010) IV - Correta a sentença de deferimento do pedido, 

considerado o caso presente, de Distopia Genital, como incluído nas 

hipóteses de autorização para levantamento dos depósitos do FGTS. V - 

Apelação da CEF a que se nega provimento.A Turma, por unanimidade, 

negou provimento à apelação.” (AC 00169005320144019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA 

TURMA, e-DJF1 DATA:25/09/2014 PAGINA:185.). Negritei. Portanto, 

necessário se faz que a parte autora traga aos autos comprovante de 

recusa do levantamento do valor atinente ao FGTS para, a um, justificar o 

pedido de alvará judicial para levantamento do montante e, a dois, se se 

configurar a pretensão resistida pela CEF, diante de possível conflito de 

interesses entre esta e o requerente, aplicar-se-á a súmula retrocitada, 

declinando-se a competência à Justiça Federal para a análise e julgamento 

da presente demanda. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo 

aos autos documento que comprove a recusa do levantamento do 

montante referente ao FGTS, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do CPC. Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 01 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR)

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (RÉU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001747-28.2018.8.11.0010. AUTOR: 

EUGENIO CARDOSO, MARIA CELIA SANTOS CARDOSO RÉU: JORCELINA 

BARBOSA VILELA, JAIR VILELA MACHADO FILHO Vistos etc. Conforme 

se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não possui 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no § 2º, do art. 99, do CPC 

(visto que a declaração do IRPF e o valor do imóvel objeto do contrato não 

coadunam com o pedido de gratuidade formulado); ou anexar o 

comprovante de pagamento das custas de ingresso em conformidade com 

o valor atribuído à causa. Ainda, noto que a parte autora atribuiu valor à 

causa inferior ao benefício econômico pretendido nesta ação. Assim, 

promovam os requerentes, no mesmo prazo supra, a emenda à inicial do 

valor correto à causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 1 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER OAB - MT20007/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VILELA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.
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Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000722-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001356-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLOMENA PAULA BRUM LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001491-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

HERMES RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

NELSON RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1000895-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente sobre a 

EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001415-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ OAB - SP73055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANATIELE CLEMENTE CELERI (REQUERIDO)

ARQUIMEDES CARRILHO CELERI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 

desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (CPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22478 Nr: 1306-50.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fls. 202/205.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 
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às fl. 199.

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, 31 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9284 Nr: 1442-57.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO, SILVANA PACHECO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON, ELAINE 

TEREZINHA CORASSA BOTTON, LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelo exequente (fls. 

755/759), em obediência ao art. 523 do CPC, intime-se a devedora por 

meio de seu Patrono, via DJE; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do 

art. 246; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

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.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 

após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58549 Nr: 2467-51.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ VIRGINIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Morais Siqueira - 

OAB:3.575 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento/remoção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32759 Nr: 328-68.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P RIBEIRO MARQUES & CIA LTDA, JOSÉ 

CELSO MARQUES, MARIA PINHEIRO RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Maria Pinheiro Ribeiro 

Marques, Cpf: 78218446915 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Av. Antonio 

Ferreira Sobrinho, N° 1114, Bairro: Centro, Cidade: Jaciara-MT

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 6739-83.2017.811.0010

 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: COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA ME , ANDRÉ DARIO 

PAULA MUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS, CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, Ruraldo 

Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Stange - 

OAB:184.486 - SP, SABRINA DE CASSIA LEME ROZ - OAB:390791

 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 185076 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/09/2018 às 14hs00.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23491 Nr: 2366-58.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, GEORGES HABIB NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, ÂNGELA 

MARIA SANTOS NAOUM, MOUNIR NAOUM, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB 

NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, USINA JACIARA S/A, IRMÃOS NAOUM & 

CIA LTDA, USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, CLAUDIA 

NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, JAYNE NAOUM DENTZIEN, 

CARLA NAOUM COELHO, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos, etc. ....Chamo o feito à ordem.Em que pese este Juízo ter deferido 

a inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e Construtora, Porto 

Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A, bem como de 

Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo passivo da 

demanda, tal decisão merece reparo, de modo que revogo o item “b” da 

decisão de fls. 249, indeferindo, neste momento, o pleito da exequente.É 

que inexistem nos autos, quaisquer indícios de que as pessoas físicas e 

jurídicas anteriormente mencionadas possuem alguma responsabilidade 

quanto ao pagamento dos débitos fiscais devidos pela executada Usina 

Jaciara S/A. Saliento, ainda, que no julgamento do Agravo de Instrumento 

anteriormente citado, o E. TJMT reconheceu que em razão da arrematação 

da UPI em sede recuperação judicial, não há que se falar em sucessão 

trabalhista e/ou tributária pela arrematante.Lado outro, defiro os pedidos 

constantes nos itens “b” ao item “f” de fls. 254/255 para:a)Determinar a 

alteração do polo passivo para espólio de Angela Maria dos Santos, com 

posterior citação de Georges Habib Naoum e das herdeiras Keila Naoum, 

Grace Naoum Georges e Georges Habib Naoum Júnior;b)determinar a 

citação por carta precatória do espólio de Willian Habib Naoum, 

representado por Jayne Naoum Dentzien, Lúcia Gomes Naoum, Carla 

Naoum Coelho, Claudia Naoum Castro e Tania Naoum Cable;c)Determinar a 

intimação da empresa Porto Seguro Negócios e Empreendimentos e 

Participações S/A para que junte aos autos as cópias dos contratos de 

arrendamentos dos imóveis rurais celebrados com Mounir Naoum, Espólio 

de Willian Habib Naoum e Georges Habib Naoum, no prazo de 15 dias....Às 

providências. Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47992 Nr: 3265-17.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, LÚCIA GOMES NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ÂNGELA MARIA 

SANTOS NAOUM, MOUNIR NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, CLAUDIA 

NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB 

NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, ATRIUM 

S/A INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, 

MICHAEL HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos, etc. ...Chamo o feito à ordem.Em que pese este Juízo ter deferido 

a inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e Construtora, Porto 

Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A, bem como de 

Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo passivo da 

demanda, tal decisão merece reparo, de modo que revogo o item “b” da 

decisão de fls. 200, indeferindo, neste momento, o pleito da exequente.É 

que inexistem nos autos, quaisquer indícios de que as pessoas físicas e 

jurídicas anteriormente mencionadas possuem alguma responsabilidade 

quanto ao pagamento dos débitos fiscais devidos pela executada Usina 

Jaciara S/A. Saliento, ainda, que no julgamento do Agravo de Instrumento 

anteriormente citado, o E. TJMT reconheceu que em razão da arrematação 

da UPI em sede recuperação judicial, não há que se falar em sucessão 

trabalhista e/ou tributária pela arrematante.Lado outro, defiro os pedidos 

constantes nos itens “b” ao item “g” de fls. 214/215 para:a)Determinar a 

alteração do polo passivo para espólio de Angela Maria dos Santos, com 

posterior citação de Georges Habib Naoum e das herdeiras Keila Naoum, 

Grace Naoum Georges e Georges Habib Naoum Júnior;b)determinar a 

citação por carta precatória do espólio de Willian Habib Naoum, 

representado por Jayne Naoum Dentzien, Lúcia Gomes Naoum, Carla 

Naoum Coelho, Claudia Naoum Castro e Tania Naoum Cable;c)Determinar a 

intimação da empresa Porto Seguro Negócios e Empreendimentos e 

Participações S/A para que junte aos autos as cópias dos contratos de 

arrendamentos dos imóveis rurais celebrados com Mounir Naoum, Espólio 

de Willian Habib Naoum e Georges Habib Naoum, no prazo de 15 

dias;d)Determino que o Sr. Mounir Naoum para que informe a exata 

localização dos imóveis penhorados às fls. 205/206, no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa em 10% do valor da execução nos termos do artigo 

774, V, parágrafo único, do CPC;...Às providências. Jaciara/MT, 31 de 

julho de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29329 Nr: 2117-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Requerido cumprimento definitivo de sentença pelo exequente (fls. 

238/242), em obediência ao art. 523 do CPC, intime-se a devedora por 

meio de seu Patrono, via DJE; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do 

art. 246; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

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.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 

após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 2508-23.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a tentativa de localização do réu, ante 

o explicitado pela exequente (extrato do BACENJUD e RENAJUD anexado 

aos autos, fls. 83/85), defiro o pedido de fl. 108 para determinar a citação 

por Edital de Alberto Rodrigues Gomes, com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública 

para atuar como curadora especial do executado, conforme preceitua o 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29422 Nr: 2235-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE REGINA SILVA COIMBRA - POSTO ML, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD E 

INFOJUD.Pois bem.Compulsando os autos, verifico que já fora deferida a 

busca de bens via Renajud e Infojud, conforme extratos juntados às fls. 

63/65, restando ambas infrutíferas.Contudo, vem novamente o exequente 

requerer a busca de bens por tais sistemas, sem que ao menos tenha 

comprovado que realizou busca no intuito de localização de bens do 

devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de 

bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem 

a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes....Assim, indefiro o novo pedido de busca de bens via 

Renajud e Infojud (IR).Portanto, determino a intimação da exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, bem como indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53397 Nr: 1949-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Águas Vivas Rodo-Fluvial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCT TRANSPORTES LTDA ME (FOCO 

ENGENHARIA E TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DELLA SENTA - 

OAB:10.644/MS, SAULO HENRIQUE COSTA - OAB:14.797/MS

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que a penhora via Bacenjud restou 

infrutífera, conforme extratos acostados à fl. 197.Intimado a indicar bens à 

penhora, vem o exequente requerer diligência pelo juízo, sem que ao 

menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de localização de 

bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 

modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes...Assim, indefiro o pedido de busca de bens via 

Renajud.Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em 

nome dos executados, bem como indicar veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22370 Nr: 1195-66.2007.811.0010

 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): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS, GIZELE MARIA RULIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD E 

INFOJUD.Pois bem.Compulsando os autos, verifico que já fora deferida a 

busca de bens via Renajud e Bacenjud, conforme extratos juntados às fls. 

94 e 109, restando ambas infrutíferas.Intimado a indicar bens à penhora, 

vem o exequente requerer diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha 

comprovado que realizou busca no intuito de localização de bens do 

devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de 

bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem 

a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes...Assim, indefiro o novo pedido de busca de bens via 

Renajud e Infojud (IR).Portanto, determino a intimação da exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, bem como indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47241 Nr: 2370-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUVA MACHADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Carmo de Oliveira - 

OAB:13862/GO

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que a penhora via Bacenjud restou 

infrutífera, conforme extratos acostados às fls. 102 e 159.Ainda, deferida 

a busca via INFOJUD, esta restou infrutífera (fl. 177).Intimado a indicar 

bens à penhora, vem o exequente requerer diligência pelo juízo, sem que 

ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de localização 

de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 

modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes:“...Assim, indefiro o pedido de busca de bens via 

Renajud.Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em 

nome dos executados, bem como indicar veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21192 Nr: 2828-49.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

GIZELE MARIA RULIM LOPES, AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD E 

INFOJUD.Pois bem.Compulsando os autos, verifico que já fora deferida a 

busca de bens via Renajud, Infojud e Bacenjud, conforme extratos 

juntados às fls. 49/51, 68/71, 80/81, 86/92 e 105, restando todas 

infrutíferas.Intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente requerer 

diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.Ora, não se pode 

impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente 

quando a parte exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para 

tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse 

sentido, se extraem os seguintes precedentes:“...Assim, indefiro o novo 

pedido de busca de bens via Renajud e Infojud (IR).Portanto, determino a 

intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem 

como indicar veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 

30 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 897-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALJ, AALJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de intimação do executado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, nos 

termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para, 

no mesmo prazo, requerer o que de direito.

Com o decurso dos prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56038 Nr: 494-61.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BARBIERI COCCO

 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:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 74/75.

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido às fls. 

69/70.

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.

Efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 375/381.

 Caso tempestiva, intime-se o exequente para que se manifeste sobre esta 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47750 Nr: 2992-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diferente do alegado pelo exequente, não houve a intimação dos 

executados acerca da avaliação do imóvel, vez que, embora a intimação 

dos executados fosse uma das finalidades do mandado de fl. 155, não 

houve cumprimento da determinação pelo Oficial de Justiça, expedida 

carta de intimação pelos correios, consta a informação de que as partes 

sequer foram procuradas (fl. 116).

Assim, determino o desentranhamento do mandado de avaliação e 

intimação de fl. 155, devendo os executados e seus cônjuges, se 

houverem, serem intimados acerca da avaliação do bem.

Não havendo impugnação no prazo legal, voltem-me conclusos para 

análise do pedido de designação de hasta pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 2037-07.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT
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 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento da sentença coletiva, proferida por 

este juízo nos autos do presente Mandado de Segurança Coletivo, no qual 

o Município executado foi obrigado à repassar aos Agentes Comunitários 

de Saúde os valores repassados pela União a título de incentivo adicional.

Assim, defiro o pedido de fls. 171/175, e determino a intimação do 

Município de Jaciara para que cumpra a sentença proferida, devendo 

juntar aos autos o cálculo discriminado e o plano de pagamento devido a 

cada um dos servidores da categoria abrangida pela sentença, tudo no 

prazo de 15 dias.

Aportando aos autos os a planilha do cálculo e o plano de pagamento, 

manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49490 Nr: 1239-12.2012.811.0010

 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: WILSON VIRGÍNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ritter - OAB:15.465 - 

MT, Thais Suelen Garcia - OAB:12190/MT

 Vistos etc.

Intime-se o ente público executado, por meio 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, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 31 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108431 Nr: 448-33.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRIBUTINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade rural a partir de 

20/09/2017, data do requerimento na via administrativa, com renda mensal 

correspondente a um salário mínimo.Defiro o requerimento de antecipação 

dos efeitos da tutela e determino ao INSS que efetue a revisão da renda 

mensal no prazo de 30 (trinta) dias.As prestações vencidas serão 

atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com 

os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

atualmente veiculado por meio da Resolução 267/2013 do Conselho da 

Justiça Federal.Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% do valor das parcelas vencidas até a data desta sentença 

(Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 20, § 4º do Código de 

Processo Civil). Tópico síntese do julgado, nos termos dos Provimentos 

COGE n° 69/2006 e 71/2006:- Número do benefício: 173.176.077-6;- Nome 

do beneficiário: José Tributino Santos Filho (CPF nº 255.604.331-87);- 

Benefício concedido: aposentadoria por idade rural; - Data de início do 

benefício: 20/09/2017;Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 475, § 2º do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Jaciara, 30 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 3311-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO, WILSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado infrutífero da intimação do requerido, fl. 358v, é 

necessário a expedição de novo mandado de intimação nos endereços 

diligenciados às fls. 197/198 e 340v, que resultaram positivamente.

 Sendo assim, Remetam-se os presentes autos novamente ao CEJUSC, 

para que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada.

Insta consignar a obrigatoriedade do comparecimento dos patronos das 

partes, nos termos do artigo 334, § 9º, do Código de Processo Civil, 

mormente para que não haja prejuízo do ato.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27710 Nr: 1501-64.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em virtude da petição de fl. 127, DEFIRO o pedido de dilação de prazo para 

o cumprimento da determinação de fls. 125/126, concedendo o prazo de 

30 (trinta) dias para manifestação do exequente.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 30 de julho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS 

PROCEDER O DEPÓSITO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE 

CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001445-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO BOM FIM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEIDO BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA NO PRAZO DE 10 DIAS EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE 

CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001481-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS 

PROCEDER O DEPÓSITO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. É O QUE ME 

CUMPRE CERTIFICAR.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 5864-50.2016.811.0010

 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: JOSÉ CARLOS GERONIMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE VAZ 

CARVALHO - OAB:19.341/CE, FRANCISCO LAÉCIO DE AGUIAR FILHA - 

OAB:23.633/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

5864-50.2016.811.0010 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1412 Nr: 929-31.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 (...)”.Assim sendo, DEFIRO os pedidos de fls. 76/79 e DETERMINO a 

lavratura do respectivo auto de penhora no rosto dos autos mencionados 

(autos n.º 00005970-97.2009.8.26.0120 da 3ª Vara Cível, Comarca de 

Assis-SP), até o l imi te do débi to executado nestes 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 31 de 

julho 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1460 Nr: 1047-07.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Processo nº. 1047-07.1997.811.0010Código 1460Exequente: André Luiz 

da Silva Araújo Executados: Ferdinando Di Loreto e OutroVISTOS 

(...)”.Assim sendo, DEFIRO os pedidos de fls. 297/300 e DETERMINO a 

lavratura do respectivo auto de penhora no rosto dos autos mencionados 

(autos n.º 00005970-97.2009.8.26.0120 da 3ª Vara Cível, Comarca de 

Assis-SP), até o l imi te do débi to executado nestes 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 31 de 

julho 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55155 Nr: 3561-68.2013.811.0010

 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: ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3561-68.2013.811.0010, Protocolo 

55155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 3559-98.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SANTANA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3559-98.2013.811.0010, Protocolo 

55153, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 3500-13.2013.811.0010

 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: EBIATRIZ RIBEIRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 
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OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3500-13.2013.811.0010, Protocolo 

55091, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 3520-04.2013.811.0010

 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: EDLESA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3520-04.2013.811.0010, Protocolo 

55111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55108 Nr: 3517-49.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA FERNANDA VILA ALVES BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3517-49.2013.811.0010, Protocolo 

55108, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55106 Nr: 3515-79.2013.811.0010

 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: CORINA PEREIRA GOMES GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3515-79.2013.811.0010, Protocolo 

55106, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3507-05.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3507-05.2013.811.0010, Protocolo 

55098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58288 Nr: 2287-35.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDELI CLÁUDIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 2287-35.2014.811.0010, Protocolo 

58288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55367 Nr: 3769-52.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3769-52.2013.811.0010, Protocolo 

55367, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 3563-38.2013.811.0010

 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: IRENE MARÇOLA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3563-38.2013.811.0010, Protocolo 

55157, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55146 Nr: 3552-09.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BRASIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3552-09.2013.811.0010, Protocolo 

55146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 217-45.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCENARA DE SOUZA ARAÚJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 217-45.2014.811.0010, Protocolo 

55701, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 3509-72.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3509-72.2013.811.0010, Protocolo 

55100, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 205-31.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 205-31.2014.811.0010, Protocolo 

55684, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55680 Nr: 201-91.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 201-91.2014.811.0010, Protocolo 

55680, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 3748-76.2013.811.0010

 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: MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3748-76.2013.811.0010, Protocolo 

55344, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55390 Nr: 3790-28.2013.811.0010

 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: IVONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3790-28.2013.811.0010, Protocolo 

55390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 3753-98.2013.811.0010

 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: SIMONE BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 3753-98.2013.811.0010, Protocolo 

55349, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57578 Nr: 1790-21.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA NEVES TABOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTELA MARIS 

PIVETTA, para devolução dos autos nº 1790-21.2014.811.0010, Protocolo 

57578, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 16014 Nr: 491-24.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva em face de RILDO MIRANDA GOMES, o qual responde pela prática 

do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido 

no dia 10 de outubro de 2004, neste município e Comarca de Jaciara/MT.

O Ministério Público Estadual, às fls. 103/103-v requereu que seja 

decretada a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do artigo 
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107, IV, do Código Penal, com o consequente arquivamento dos autos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 04 de abril de 2005 (fls. 27/28) e 

posteriormente em audiência realizada no dia 02 de julho de 2007 (fls. 94) 

foi oferecida proposta de suspenção condicional do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, que foi aceita pelo acusado.

Contudo, os autos permaneceram em arquivo sem a devida fiscalização 

quanto ao cumprimento das condições imposta ao acusado, o que 

acarretou no abandono em cumprir as condições de fls. 94.

Passados os 02 (dois) anos de suspensão estipulada, os autos 

permaneceram indevidamente no arquivo do dia 01 de julho de 2009 até 11 

de abril de 2018, quando foi desarquivado e redistribuído nesta vara 

criminal, ou seja, entre o fim da suspensão do processo e sua 

redistribuição transcorreu-se mais de 09 (nove) anos de prazo 

prescricional sem que nesse período tenha ocorrido nova hipótese de 

interrupção ou suspensão da prescrição.

Destarte, sendo sabido que a reprimenda máxima para o delito em questão 

é de 03 (três) anos de detenção, com base no disposto no artigo 109, IV, 

do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 08 (oito) 

anos.

Isto posto, e por tudo que nos autos consta, declaro a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em face do acusado RILDO MIRANDA 

GOMES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 109, IV do Código Penal, 

julgando EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, por força do art. 107, inciso IV 

do Código Penal.

 Dê-se baixa no Distribuidor, para que não fique constando registros 

criminais em face do indiciado, exceto para fins de requisição judicial. 

Após arquive-se.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

 Cumpra-se.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 2748-41.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cifra S/A, CIFRA S.A – Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da contestação apresentada de ref. 18, 

para querendo, impugná-la no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 1346-22.2018.811.0018

 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): Elza Dionízio Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora acerca da recovenção de ref.25, para manfiestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56748 Nr: 2956-35.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

folhas 169/170 - cuja certidão restou-se negativa para a citação dos 

executados -, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 95597 Nr: 4402-97.2017.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Violada, Ademir da Guia Rodrigues 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data, em contato telefônico, informaram a 

essa secretaria que o endereço constante na Carta de Citação pelo 

Correio de folhas 113/114 (ref.: 34) pertence à uma Loja da VIVO em 

Cuiabá. Ante o exposto, procedo a intimação da parte autora, para que se 

manifeste no prazo legal, informando o atual endereço do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74149 Nr: 3243-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Sandy de Paula Alves - OAB:70284, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964

 Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito com vistas 

as partes, para querendo apresentar as contrarrazões aos embargos, 

bem como ao recurso de apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33 Nr: 27-25.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Luiz Pereira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3.063/A

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 3572-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMUJ - Sindicato dos Servidores do Municipio de 

Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida, na pessoa de seus patronos 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12208A, representando o polo passivo, para 

manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43313 Nr: 423-06.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do pesente 

feito, estando o mesmo disponível em secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89922 Nr: 1597-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lacione Oreliano Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em julgado em 16/11/2017 

para o autor, e na data de 18/05/2018 para o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 384-04.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Monitoramento de Alarmes Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Considerando a tempestividade do recurso de apelação interposto de ref. 

75, Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito com 

Vista a parte autora, para querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 1431-08.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIAS – DETRAN, Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

acerca da Juntada de Contestação de ref:28, para querendo, impugná-la 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 1898-65.2010.811.0018

 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 Cesar Boni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscila Barbosa Silva Rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do presente 

feito, estando o mesmo disponível na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76247 Nr: 372-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da juntada de laudo de estudo 

psicossocial de ref: 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82538 Nr: 3243-56.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico e dou fé que, mesmo citado para proceder com o pagamento do 

valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias,deixou de fazê-lo, e ainda 

quedou inerte sem apresentar sua impugnação(mandado e certidão de ref. 

72, juntados em 10/05/2018). Ante o exposto, conforme determinado 

(ref:59), impulsiono ao autor para apresentar valor atualizado do débito, 

para eventual análise de penhora on line.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000733-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000733-82.2018.8.11.0018. AUTOR: MOACIR PEREIRA 

DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O 

Intime-se a parte autora para, querendo emende a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção, com a 

finalidade de explicitar os fatos que se embasam o pedido da autora, 

especialmente no tocante ao tipo de atividade rural desenvolvida, a 

localidade que desenvolve e/ou desenvolveu, bem como qual o lapso 

temporal que perdurou essa atividade rural, nos termos do artigo 319, 

inciso III, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. JUARA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000598-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal de Juara/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000598-70.2018.8.11.0018 IMPETRANTE: LUCIANE 

BORBA AZOIA BEZERRA IMPETRADO: CÂMARA MUNICIPAL DE 

JUARA/MT S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO LUCIANE BORBA AZOIA 

BEZERRA impetrou “Mandado De Segurança Com Pedido Liminar Inaudita 

Altera Parte” contra suposto ato ilegal, apontando como autoridade 

coatora a CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JUARA-MT, 

representada por seu presidente João Batista Rissotti. Alega a impetrante 

que o ato coator está consubstanciado na contratação do escritório de 

advocacia Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, por meio do 

Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2018, para promover o 

assessoramento consultivo, acompanhamento e elaboração do relatório 

final da Comissão Processante criada pela Resolução 168 de 03 abril de 

2018. Assevera a impetrante que o ato de contratação de serviços 

jurídicos com dispensa de processo licitatório se mostra totalmente ilegal, 

possuindo o direito líquido e certo de ver suspenso o contrato 

administrativo, bem como suspensão da Comissão Processante criada 

pela Resolução 168 de 03 de abril de 2018, que investiga diversas 

denúncias com si, referente a fraude em procedimento licitatórios. Aduz 

ainda a impetrante, que está na iminência de ver seu cargo de Prefeita 

cassado, por meio de uma Comissão Processante instaurada no âmbito da 

Câmara Municipal de Juara/MT, cuja sessão de julgamento ocorrerá no dia 

de hoje 05.07.2018 às 14h00, pedindo pela concessão da liminar para 

determinar a suspensão do contrato administrativo nº 04/2018 referente a 

contratação de serviços jurídicos e suspensão da Comissão Processante. 

Juntou os seguintes documentos: procuração, documentos pessoais, 

Resolução nº 168, de 03 de abril de 2018, ofício intimando a impetrante da 

sessão extraordinária para o dia 05.07.2018 às 14h00 para o parecer final 

da Comissão Processante, contrato nº 004/2018, processo de dispensa 

nº 003/2018 referente a contratação dos serviços jurídicos e parecer final 

da Comissão Processante. É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se 

de mandado de segurança em que a impetrante, Prefeita Municipal de 

Juara, pretende a suspensão da Comissão Processante instaurada para a 

apuração do suposto cometimento de ilícitos previstos no art. 4° do 

Decreto-lei 201/67, em virtude de alegada ilegalidade na contratação de 

escritório de advocacia para o assessoramento da comissão 

processante. Verberou a impetrante que corre o risco iminente de ter seu 

mandato cassado pela Câmara de Vereadores, “decorrente de 

assessoramento de um escritório de advocacia escolhido a dedo, e por 

intermédio de um procedimento interno repleto de vícios” (f. 25 da 

exordial). Empós detida análise dos autos, entendo que o presente 

remédio constitucional não se presta aos fins almejados, sendo de rigor a 

sua extinção sem resolução do mérito pelos seguintes motivos: a) 

ausência de direito líquido e certo - necessidade de dilação probatória; b) 

indicação errônea da autoridade coatora. Pois bem. A Constituição da 

República reza, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que: “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 atribuição do Poder Público”. Com a argúcia que lhe é peculiar 

o mestre Pontes de bem extratifica o significado da liquidez do direito: “... 

Líquidos são os direitos quando a sua existência é afetada sem incertezas 

ou sem dúvidas, quando o paciente mostra que a sua posição legal é 

evidente, sem precisar para o mostrar de diligências e delongas 

probatórias”. É, pois, o direito demonstrado de plano, independentemente 

de dilação probatória. A certeza do direito diz com a definição de seus 

limites no sentido de sua existência, validade e eficácia”. Miranda (apud 

Cretella Júnior,Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, Editora 

Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 365). Nesta esteira, o conceito de 

direito líquido e certo, em mandado de segurança, envolve a demonstração 

pré-constituída e documental dos fatos alegados pelo impetrante, só 

podendo ser reconhecido se os fatos forem indiscutíveis, isto é, se 

estiveram comprovados de plano. A esse respeito, transcreve-se o 

clássico conceito de direito líquido e certo forjado pelo Hely Lopes 

Meirelles, in verbis: "o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado em 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 

a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 

delimitada; se o seu exercício depende de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais" (Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 12a. 

edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 12-13). O 

mandado de segurança, em razão do rito em que é processado, necessita 

de prova documental pré-constituída, sob pena, inclusive, de ser obstada 

a análise de seu mérito. Sem a prova pré-constituída do ato impugnado 

não se admitirá a impetração de mandado de segurança, porque não 

estarão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, tem-se que o Mandado de segurança é 

ação de cognição sumária, onde não se admite a dilação probatória, 

devendo os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente 

violado ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, 

o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao impetrante a via 

ordinária, na qual é possível a produção de provas. A ação de mandado 

de segurança tem lugar quando há necessidade de proteger direito líquido 

e certo, que esteja devidamente comprovado mediante prova 

pré-constituída, lesado ou ameaçado por ação ou omissão de autoridade, 

isto é, por ato administrativo praticado pela pessoa física que esteja 

investida de poder de decisão, dentro de esfera de competência prevista 

em lei. IN CASU, o presente mandamus visa obstar os trabalhos do Poder 

Legislativo Municipal, impedindo que leve a julgamento um processo 

administrativo que se arrasta a meses, e que finalmente foi designada a 

sessão de julgamento. O Poder Judiciário não deve se imiscuir na 

competência constitucional de outros Poderes, quando não estiver 

evidente ofensa aos princípios constitucionais. Ainda, não se deve olvidar 

que o julgamento levado a efeito pelo Legislativo é um julgamento 

POLÍTICO, e não jurídico. No caso em comento, não restou demonstrado o 

direito líquido e certo da impetrante, pois, embora alegado na petição inicial 

a ilegalidade na contratação dos serviços jurídicos para assessoramento 

da Comissão Processante, ausente a prova de que a administração 

pública não tenha obedecido os princípios que regem a administração 

pública, notadamente a impessoalidade. Os documentos apresentados 

pela impetrante não são aptos para comprovar o seu direito líquido e certo 

conforme referido na inicial, ou seja, na hipótese em tela, da leitura dos 

documentos trazidos pela impetrante, não existe a certeza de que a 

Câmara dos Vereados de Juara-MT, tenha contratados serviços de 

assessoramento jurídico com dispensa de licitação sem a observar os 

princípios que regem a administração pública, apenas com o fito de obter 

parecer técnico favorável a interesses de apenas alguns vereadores. É 

ônus da impetrante apresentar a prova do seu direito no momento da 

propositura da ação, vez que em sede de Mandado de Segurança, as 

provas são pré-constituídas e juntadas com a inicial, pelo que competia a 

parte impetrante instruir a petição inicial com os documentos destinados a 

provar-lhes as alegações. A existência de prova pré-constituída das 

alegações do impetrante é um dos requisitos do mandado de segurança, 

ou seja, o direito líquido e certo deve estar comprovado de plano, assim 

como a ilegalidade e o abuso de poder. Por constituir condição essencial 

do referido remédio constitucional, a sua ausência acarreta a extinção 

sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 8º, da Lei n. 1.533/51, e art. 

485, VI, do CPC. Dessa maneira, carecendo a pretensão de dilação 

probatória, não é pela via do mandado de segurança que a impetrante 

alcançará êxito. O instrumento processual adequado para discussão da 

matéria seria o ajuizamento de ação autônoma em processo de 

conhecimento. Com efeito, para se chegar ao entendimento esposado na 

exordial, seria necessária a produção de provas documentais e 

testemunhais em audiência, o que é incabível em sede de Mandado de 

Segurança. Havendo a necessidade de dilação probatória, torna-se 

evidente a inexistência do direito líquido e certo alegado, sendo de rigor a 

extinção do feito. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO 

DE SEGURANÇA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09 - SENTENÇA 
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MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a 

demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao 

impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a 

comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de 

dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a 

petição inicial, na forma do art. 10, da Lei nº 12.016/09. (TJMT - Apelação 

nº 0001282-05.2014.8.11.0098, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria 

Aparecida Ribeiro. j. 12.09.2016, DJe 19.09.2016). Sob outro vértice, a 

indicação da CÂMARA MUNICIPAL como autoridade coatora é totalmente 

equivocada, tendo em vista que autoridade coatora, para efeito do writ, é 

o agente público investido de poder de decisão para anular o ato atacado 

ou para suprir omissão lesiva de direito líquido e certo do impetrante não 

se confundindo, portanto, com o mero executor. Vê-se dos autos à f. 45, 

que a contratação de escritório de advocacia para assessoramento da 

Comissão Processante se deu em virtude de requerimento formulado pela 

Presidente da Comissão, Vereadora Marta Dalpiaz (ofício n° 007/CP/2018). 

Sendo assim, é absolutamente equivocada a indicação da “Câmara dos 

Vereadores do Município de Juara/MT”, como autoridade coatora, já que o 

sujeito passivo do writ é o vereador que efetivamente deu causa a 

contratação do escritório de advocacia, e que tenha o poder de deliberar 

pela rescisão do contrato. É caso de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, o impetrante mover a ação contra a pessoa jurídica 

de direito público, ao invés de dirigir o mandado de segurança contra a 

autoridade coatora. Com efeito, é entendimento assente na jurisprudência 

que “... havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o Juiz 

extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das 

condições da ação, sendo vedada a substituição do polo passivo da 

relação processual”. (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 

18059/SC (2004/0040742-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. j. 01.03.2005, unânime, DJ 11.04.2005). Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

JULGOU EXTINTO O MANDAMUS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE AS REGRAS DO EDITAL. 

IDADE MÁXIMA PARA O INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO 

MILITAR. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE RECURSAL ADMINISTRATIVA 

PELA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA 

AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca das 

regras do edital de concurso deve ser feita em juízo de primeiro grau, pois 

a competência para dirimi-las pertence à banca examinadora, cujo 

presidente não está elencado no rol de autoridades julgadas por este 

órgão ad quem, nos termos dos artigos 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição Estadual e 17 - B, inciso I, alínea “b”, do regimento interno do 

tribunal de justiça de mato grosso. Não sendo indicada autoridade 

competente para dirimir a questão, a extinção do mandado de segurança 

por ausência de uma das condições da ação é medida que se impõe. 

(TJMT; AGRG 4647/2016; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 

15/02/2016; Pág. 250) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO APENAS DA 

PESSOA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. 

REITERAÇÃO DA INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. 

EXTINÇÃO. 1- Autoridade coatora é aquela que deu causa à lesão, sendo 

quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado (Lei 

nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º) e que tenha poderes para fazer cessar a 

ilegalidade; 2- Não se confundem a pessoa jurídica a qual a autoridade 

coatora está subordinada com a própria autoridade coatora; 3- Somente 

quem ordena ou pratica ato ilegal ou abusivo é o agente público ou a 

autoridade pública, embora em nome da pessoa jurídica de direito público 

ao qual está vinculada, e a quem deve ser dirigido o "whit"; 4- Além de 

cumprir os requisitos específicos da ação mandamental, a impetração do 

mandado de segurança pressupõe que sua inicial seja válida, ou seja, que 

preencha os requisitos de validade previstos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/15, tal como nos demais procedimentos cíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial (Lei nº 12.016/09, art. 10); 5- A errônea indicação 

da autoridade coatora é vício capaz de macular, irremediavelmente, o 

processo, quando não corrigida, a ponto de obstaculizar o 

prosseguimento do feito. (TJMG; APCV 1.0607.16.007828-5/001; Rel. Des. 

Renato Dresch; Julg. 15/02/2018; DJEMG 20/02/2018) APELAÇÃO CÍVEL 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ao recurso interposto contra decisão 

publicada durante a vigência do CPC/1973 (até 17.03.2016), aplicam-se os 

requisitos de admissibilidade previstos em tal diploma (Enunciado 

Administrativo nº 2/STJ). 2. O mandado de segurança deve apontar como 

autoridade coatora o agente público que praticou ou deixou de praticar o 

ato impugnado. Assim, é condição sine qua non, a identificação explícita, 

de forma clara, propiciando a correlação entre o ato hostilizado e a 

autoridade que o praticou ou absteve de praticá-lo. 3. É defeso ao julgador 

a aplicação da teoria da encampação ao caso em questão, pois modifica a 

competência para o julgamento do mandado de segurança. 4. A indicação 

errônea da autoridade acoimada de coatora constitui causa de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte, nos moldes 

do art. 485, VI, do CPC/2015. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJGO 

- Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 338375-94.2014.8.09.0158 

(201493383752), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Delintro Belo de Almeida 

Filho. unânime, DJe 23.09.2016). De outro norte, insta mencionar que as 

condutas atribuídas à impetrante são classificadas como infrações 

político-administrativas, e o julgamento a ser realizado pelo Poder 

Legislativo também será um julgamento político, respeitados os princípios 

constitucionais, em especial o devido processo legal e o contraditório. A 

competência para decidir sobre a configuração dos fatos supostamente 

praticados pela Prefeita Municipal como infração política de crime de 

responsabilidade é exclusiva do Poder Legislativo, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 201/67. Sendo assim, independentemente do parecer 

jurídico ofertado pelo escritório de advocacia contratado, o julgamento 

será político e realizado por cada Vereador, que estarão julgando um fato 

de sua competência exclusiva. Desse modo, o parecer ofertado pelo 

escritório de advocacia contratado, que é meramente opinativo, não tem o 

condão de macular ou vincular o entendimento dos Vereadores acerca do 

caso em questão. Por derradeiro, a respeito da suposta 

irregularidade/ilegalidade da contratação do escritório de advocacia, é 

importante ressaltar que os Tribunais de Contas vêm autorizando a 

contratação nos moldes verificados nos autos, tal como se vê do seguinte 

aresto oriundo da corte de contas sul mato-grossense, in verbis: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. 

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FORMALIZAÇÃO 

CONTRATUAL. REGULARIDADE. (...)A contratação de serviços 

advocatícios sem licitação, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, 

inciso III, da Lei n.º 8.666/93, há muito se faz motivo de controvérsias entre 

doutrinadores, agentes públicos, membros da magistratura e de Tribunais 

de Contas, enfim, todos os que, de alguma forma, estejam envolvidos com 

o tema. Embora reconheça a controvérsia do tema, e, embora seja 

indiscutível que as atividades estatais devam ser desempenhadas por 

servidores dos quadros – preferencialmente concursados – a realidade 

nos mostra que algumas unidades jurisdicionadas, sobretudo as 

localizadas em municípios menos desenvolvidos, não conseguem 

transformar essa regra em realidade, por motivos que vão desde a falta 

de estrutura física, até a inexistência de mão de obra adequada para 

realizar os serviços – mesmo aqueles corriqueiros e ordinários da 

Administração. E mais: não raras vezes, os concursos públicos abertos 

para o preenchimento de vagas não atingem seu desiderato, pois vários 

deles são suspensos judicialmente ou são declarados desertos ante a 

falta de interessados em assumir as vagas. Como consequência, 

deparamo-nos com municípios despidos de procuradoria própria, ou, 

ainda, com um corpo jurídico em incipiente fase de formação e 

dependentes de fomento técnico e aparelhamento adequado. Para essas 

hipóteses, a contratação de empresas de consultorias e assessorias 

jurídicas surge como uma alternativa para que a Administração evite a 

solução de continuidade e consiga prestar, com razoável qualidade, os 

serviços à população. (...) No caso dos autos, essa excepcionalidade 

restou demonstrada, visto que embora a descrição do objeto contratual 

não especifique de que forma o contratado prestou os serviços, o 

Ordenador de Despesas trouxe às pp. 66/67, 105/110 e 131, os litígios em 

que o advogado contratado de fato atuou. Portanto, entendo que restou 

demonstrando que trabalhos licitados possuem um grau de dificuldade que 

autorizam a contratação por inexigibilidade. O art. 25, inciso II, da Lei n.º 

8.666/93, que disciplina o assunto, estabelece: II - para a contratação de 

serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 

com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; A interpretação 

do referido dispositivo não deixa dúvida: para ser inviável, e corolário, 

inexigível, o objeto da contratação deve contemplar os seguintes 

requisitos: (a) deve ser um dos serviços técnicos elencados no art. 13 da 

Lei n.º 8.666/93; (b) o contratado deve possuir notória especialização; e, 
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(c) o serviço deve ser de natureza singular. Este, aliás, é entendimento 

pacificado por meio da Súmula n. 252 do TCU que esclarece: “A 

inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a 

que alude o inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93, decorre da presença 

simultânea de três requisitos: serviços técnico especializado, entre os 

mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e 

notória especialização.”. Na espécie, diferentemente do sustentado pelas 

Equipes de Apoio, entendo estarem presentes os três requisitos previstos 

em lei para chancelar a escolha direta. Diante de tais considerações, 

duvidas não há de que o procedimento licitatório, bem como o contrato 

dele decorrente, seguiram todos os regramentos legais aplicáveis à 

matéria, em especial à Lei Federal n.º 8.666/93 e as normas regimentais 

expedidas por esta Corte de Contas. Constata-se assim, a regularidade da 

matéria relativa ao procedimento de Inexigibilidade, e também quanto a 

formalização do Contrato Administrativo n.º 002/2015. Mediante o exposto, 

no exercício do juízo singular conferido pelo artigo 10, inciso IV, do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas/MS, e discordando do 

entendimento da Equipe Técnica da 6ª Inspetoria e do Ministério Público de 

Contas, DECIDO no sentido de: 1) Declarar a regularidade do procedimento 

de Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2015 (1ª fase), nos termos do art. 

120, inciso I, alínea “a”, da Resolução Normativa n.º 76, de 11/12/2013 

(Regimento Interno do TC/MS) c/c artigo 59, I, da Lei Complementar n.º 

160/12; 2) Declarar a regularidade da formalização do Contrato 

Administrativo n.º 002/2015 (2ª fase), nos termos do art. 120, inciso II, da 

Resolução Normativa n.º 76, de 11/12/2013 (Regimento Interno do TC/MS) 

c/c artigo 59, I, da Lei Complementar n.º 160/12; 3) Comunicar o resultado 

do julgamento às Autoridades Administrativas competentes, com base no 

artigo 50 da Lei Complementar n.º 160/2012. É a Decisão. Nos termos do 

artigo 70, §2º, do Regimento Interno, determino a remessa destes autos ao 

Cartório para providências regimentais, observando-se que, após, devem 

os autos ser encaminhados à inspetoria competente para análise da 

execução contratual (3ª fase). Campo Grande/MS, 15 de agosto de 2017. 

Cons. MARISA SERRANO RELATORA (TCE-MS – CONTRATO 

ADMINISTRATIVO: 95402015-MS 1.593.404, Relator: MARISA JOAQUINA 

MONTEIRO SERRANO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 

1617, de 28/08/2017) Vê-se, portanto, que aparentemente não houve 

irregularidade/ilegalidade na contratação do escritório de advocacia para 

assessorar a comissão processante. Todavia, se houve 

irregularidade/ilegalidade na contratação, tal constatação depende da 

produção de provas em juízo, sendo inviável tal perquirição em sede de 

mandado de segurança. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

diante da inexistência de direito líquido e certo, julgo extinto o pedido sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2.009 e art. 485, 

IV, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.
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VALNEI GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000604-77.2018.8.11.0018 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALNEI 

GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 

Verifico que consta nos autos notificação extrajudicial do devedor, sem 

êxito eis que o endereço descrito no contrato é insuficiente, portanto não 

localizado. Porém, em que pese à tentativa da parte autora em constituir 

em mora o devedor, entendo que ainda não o fez, devendo para tanto 

proceder sua notificação via protesto por edital, o que no caso segundo 

entendimento jurisprudencial constituirá em mora o devedor. Sobre o tema 

vem decidindo o Tribunal Mato-grossense o qual filio do entendimento, 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA POR SE TRATAR 

DE "LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO IRREGULAR" – POSTERIOR 

PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A prova da mora pode ser feita por notificação extrajudicial, 

realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, 

à escolha do credor. Reputa-se regular a comprovação da constituição em 

mora por meio do protesto do título efetivado por edital, quando não for 

possível efetuar a intimação do devedor no endereço fornecido. (Ap 

97003/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)” “AGRAVO DE 

INTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO 

"MUDOU-SE" - PROTESTO POR EDITAL - CABIMENTO - ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - LEGALIDADE DO CONTRATO - 

QUESTÃO NÃO APRECIADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO 

NÃO PROVIDO. "Admite-se, ainda, que a comprovação damora do 

devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados 

os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em 

razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." 

(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). A apreciação no Agravo de 

Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura 

supressão de instância, o que é vedado. (AI 108937/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)” Assim, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, acostando aos autos 

comprovante de protesto, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. No mesmo prazo, intime-se 

a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas 

sobre o valor da causa. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000461-88.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000461-88.2018.8.11.0018 Parte Autora: DIVO ROMEU 

KETTERMANN Parte Ré: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de caráter 

antecedente ajuizada por DIVO ROMEU KETTERMANN em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, qualificados nos autos. 

Alega a parte autora ser produtor rural e firmou com a requerida Cédula de 

Crédito Rural Hipotecaria nº b40631130 –5 com vencimento em 

31/05/2015, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e, diante do 

inadimplemento houve renegociação do débito, originando as Cédulas de 

Crédito Bancário nº B50631019-0 e B60630983-5. Afirma que em razão de 

fatores climáticos a safra de 2015 foi frustrada, o que impossibilitou o 

pagamento da dívida. Diante de tais fatos, aduz que solicitou ao requerido 

prorrogação do débito, contudo, sem sucesso. Assim, pretende a parte 

autora como medida acautelatória que a requerida se abstenha de inserir 

seu nome e de seu avalista nos órgão de proteção ao crédito pelo débito 

oriundo da renegociação mencionada. Juntou documentos. É o Relatório. 

Decido. Nesta fase de cognição sumária, não está demonstrado os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico. 

Embora provável o perigo do dano decorrente da inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA, não restou 

satisfatoriamente demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Com 

isso, não é o caso de deferimento da tutela provisória vindicada. Sim, pois 

se preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade, a prorrogação do 

débito está assegurada ao devedor rural. Com efeito, o direito a 

prorrogação do débito encontra suporte no artigo 14 da Lei nº 4.829/65 

combinado com o dispositivo no Manual de crédito rural (MCR), item 2.6.9. 

Contudo, não restou comprovada a formulação de prévio requerimento 

administrativo para fins de prorrogação do débito perante a instituição 

financeira, o que afasta a verossimilhança das alegações da autora, que 
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sequer possui a negativa da parte requerida em alongar a dívida. Tal fato 

impossibilita o deferimento da tutela provisória de urgência, pois, de 

acordo com a SÚMULA N. 298 do STJ “O alongamento de dívida originada 

de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, 

direito do devedor nos termos da lei”. Assim, se o autor não demonstrar 

que solicitou a instituição financeira a prorrogação da dívida, cabe a 

requerida no exercício regular de seu direito, cobrar os débitos pela via 

que achar mais adequada e, adotar as medidas coercitivas que achar 

prudente, como o caso de inserir o nome nos órgãos de restrição ao 

crédito. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito diante da 

ausência de comprovação de requerimento administrativo para efeito de 

prorrogação do débito, não há como acatar a pretensão liminar da parte 

autora. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL. DIREITO SUBJETIVO. NÃO 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E 

INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUESTÃO ANALISADA. 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS INCLUÍDAS APENAS NOS 

EMBARGOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. De acordo 

com o enunciado nº 298 da Súmula da jurisprudência dominante desta Eg. 

Corte, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui 

faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da 

Lei. Constata-se, assim, que o devedor tem o direito subjetivo ao 

alongamento da dívida, uma vez comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para tanto. (AgRg no Ag 1255548/PR) A não 

comprovação da frustração da safra e da incapacidade de pagamento 

impede o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito 

rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento 

desses requisitos no item 9 da seção 6 do capítulo 2. Os Embargos de 

Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado. (TJMT; ED 44173/2018; Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho; Julg. 20/06/2018; DJMT 22/06/2018; Pág. 121) FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela de urgência vindicada. DEFIRO o 

parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes, devendo a parte 

autora juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de 

pagamento da primeira parcela, sob pena de extinção. Por orientação do 

Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio da presente 

decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no e-mail: 

dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais. Com a juntada do comprovante de 

pagamento da primeira parcela das custas processuais, cite-se a parte 

requerida, para os termos do processo, para querendo apresente 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC). Intime-se e cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1986-35.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Costa Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar Patrono da parte requerida para que se manifeste no presente 

feito, quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 832-11.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Pagnussatti-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio Batilani Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante 

da distribuição da carta precatória retirada as fl. 33, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 4408-46.2013.811.0018

 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: Celso Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Desse modo, 

promovo vistas a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5023 Nr: 393-54.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Angelo de Brida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 Intimar os patronos da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.106/115, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79116 Nr: 1615-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELVIRA TABORDA GALARÇA, Cpf: 

86757903172, Rg: 2.457.853, Filiação: Leonilda Taborda e Jose Taborda, 

data de nascimento: 11/07/1970, natural de Itapiranga-SC, casado(a), do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O casal contraiu matrimônio em 22/12/1987, sob o 

regime da comunhão parcial de bens. E estão separados de fato desde o 

ano de 1997. Da união tiveram 04 filhos, hoje todos maiores e capazes. O 

casal não possui bens a serem partilhados. É impossível a retomada da 

vida em comum.

Despacho/Decisão: D E S P A C H OCite-se o requerido, via edital, 

conforme já deliberado em decisão de Ref: 25.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 31 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 3479-13.2013.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JCA, JCA, GCP, JP, JCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJA, GP, JCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A, 

Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA CRISTINA OCHOA, Cpf: 

08204867956, Rg: 12.385.854-9, Filiação: Pantaleão Ochoa e de 

Esmeralda Pinheiro Ochoa, data de nascimento: 30/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Cotriguaçú-MT, solteiro(a), do lar/ não possui, Telefone 

3556-4691-recado. 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: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido 

inicial de medida específica de proteção, extinguido o feito com resolução 

do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Ciências ao MPE e a 

Defesa.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 31 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 1794-39.2011.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Postai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRO DA SILVEIRA, Cpf: 00000966100, 

Rg: 1.456.789-0, Filiação: Nivaldo Gonçalo Silveira e Helena Maria Silveira, 

data de nascimento: 08/03/1983, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

convivente, autônomo. 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: S E N T E N Ç ATrata-se de ação cautelar de sequestro c/c 

pedido de liminar proposta por Ademir Postai em face de Jairo da Silveira, 

sob o fundamento de que efetuou a venda de um trator para o requerido 

no ano de 2009 e este não efetuou o devido pagamento, temendoa 

frustração do seu crédito, razão por que busca arrestar o bem indicado 

na inicial a fim de satisfazer a obrigação.A liminar fora deferida às fls. 

29-31, sendo devidamente cumprida às f. 37, com a remoção do bem para 

o pátio do fórum.O requerido não foi localizado, motivo pelo qual foi citado 

por edital (f. 65).O presente feito foi apensado a ação de execução código 

nº 41854, oportunidade em que foi nomeado curador especial ao 

requerido, e consequentemente, contestado por negativa geral.Em 

seguida, os autos vieram-me conclusos.É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Sem delongas, considerando que no processo 

de execução, Autos n. 2287-16.2011.811.0018 (Cód.: 41854), foi deferida 

a penhora do bem descrito na exordial, não há razão para o 

prosseguimento desta demanda. Afinal, conforme ensina Alexandre 

Freitas Câmara, “realizada a penhora, cessa a eficácia do arresto 

cautelar, que terá assim exaurido seu objeto” .Dessa forma, é certo que o 

vertente feito perdeu o objeto, devendo, por isso, ser extinto sem 

resolução do mérito, não sendo outro o entendimento 

jurisprudencial:“Medida Cautelar - Arresto - Deferida penhora em ação de 

execução - Perda do objeto da cautelar - Recurso prejudicado.” 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

PROCEDIMENTO CAUTELAR DE SEQUESTRO. AÇÃO CAUTELAR. 

SEQUESTRO. PERDA DE OBJETO. O seqüestro é medida adequada à 

segurança acautelatória da execução de entrega de coisa determinada. O 

ajuizamento do feito executivo na espécie ou sua conversão em execução 

subsidiária esvazia o objeto da ação cautelar. - Circunstância dos autos 

em que se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70064710205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/08/2015).FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em razão da superveniente perda do objeto da cautelar, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso 

VI do art. 485 do CPC.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em R$ 1.000,00 (um mil reais).Transitada em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 31 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 2387-92.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc, homologo a desistência das testemunhas. Tendo em vista a 

apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, vistas dos autos 

à defesa para apresentação de seus memoriais finais e após conclusos 

para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100023 Nr: 6671-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Cezar de Oliveira Conradi, Fabio Almeida 

dos Santos, Renato Nascimento de Oliveira, Cleber Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Joselaine Silva dos Anjos - OAB:23765/O, Karine 

de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 Certifico que, conforme andamento de ref. 263, a carta precatória 

expedida ao juízo de Cáceres ainda está pendente de cumprimento, sendo 

certo que pela terceira vez a audiência não foi realizada, sendo 

redesignada naquela Comarca, agora, para o dia 28/08/2018. Assim, tendo 

em vista tratar-se de réu preso, remeto os autos ao MPE para 

manifestação e ciência da redesignação da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65470 Nr: 2626-67.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do 

endereço do mesmo, o qual não foi localizado conforme certidão de fls 

87/89.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109213 Nr: 2642-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Silva de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Ante o exposto, configurada a desproporcionalidade do cárcere cautelar, 

revogo a prisão preventiva do acusado. Deixo, contudo, de determinar a 

expedição de alvará de soltura, porquanto o réu está preso 

preventivamente pela prática do delito de homicídio qualificado (cód. 

110451[...]. Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz 

pode absolver sumariamente o réu quando constatado que os elementos 

trazidos configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da 

ilicitude do fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato 

narrado evidentemente não constitui crime.Logo, apenas verificando a 

presença de existência manifesta de causas de exclusão da ilicitude ou 

da culpabilidade, ou restando evidente que o fato não constitui crime, é 

que o juiz poderá absolver sumariamente, ou seja, sem que dê 

continuidade à instrução processual, com produção de provas, e 

apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que demandem análise 

judicial.No caso em tela, há indícios da existência do juízo de reprovação 

da conduta praticada pelos réus, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o 

mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria do 

delito.Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de julho de 2018 às 14h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

defesa do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66296 Nr: 3235-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos em correição, etc. homologo a desistência da testemunha 

Clessiano. Considerando que o réu já foi interrogado e não quis ser ouvido 

novamente, declaro encerrada a instrução criminal. Dê-se vistas dos 

autos as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela acusação

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000522-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

A. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000522-59.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: APARECIDA SOARES ANDRADE LOURENCO Parte Ré: 

HONORATO BENTO LOURENCO V I S T O S, Cuida-se de ação de 

modificação de guarda c.c. alimentos promovida por Aparecida Soares de 

Andrade em face de Honorato Bento Lourenço, postulando, a concessão 

da guarda provisória da adolescente Andriele Soares Lourenço, bem 

como a fixação de alimentos provisórios. Por meio de decisão de id. nº 

7969142, foi arbitrado alimentos provisórios, determinada a citação do 

requerido, bem como a realização de estudo psicossocial com as partes 

para, após, analisar o pedido de guarda provisória da menor em favor da 

requerente. Aportou-se aos autos, estudo psicossocial (id. nº 9729686), o 

qual assinalou que a autora já exerce a guarda de fato da menor e, que 

esta, mostrou-se adaptada e satisfeita com atual rotina e configuração 

familiar. Passo à análise do pedido de guarda provisória. Extrai-se dos 

autos, que o pai detinha a guarda da menor Andrieli, mas, pelo fato de 

trabalhar em fazendas da região deixava a adolescente sozinha em casa 

ou na companhia do irmão Anderson de 20 anos de idade. No entanto, 

recentemente, o irmão Anderson começou a trabalhar na zona rural e a 

adolescente passou a ficar sozinha em casa, então o Conselho Tutelar foi 

acionado, momento em que a levaram de volta para casa da mãe e, desde 

então, lá reside. O estudo psicossocial realizado com as partes revela que 

a autora já detém a guarda de fato da adolescente e que elas (mãe e filha) 

possuem um bom relacionamento e a menor se mostra venturosa em 

residir com mãe. Oportuno destacar, que o que se busca nos feitos 

atinentes à guarda é, primordialmente, o melhor interesse da criança. E, 

com base nessa premissa, procuro, tanto quanto possível, não fazer com 

que elas sejam expostas à mudanças frequentes de guarda, o que, como 

sabido, acarreta desconfortos emocionais e psicológicos, muitas vezes 

irreversíveis. Deste modo, em atenção ao ‘melhor interesse da criança’ 

que deve ser resguardado, entendo que a priori é de ser prestigiada a 

concessão da guarda provisória à genitora Sra. Maria Aparecida Soares 

de Andrade, eis que já a exerce de fato e que, ao menos, nesse momento, 

se traduz mais adequada, por conta que o genitor passa o maior tempo na 

zona rural, em razão da atividade laboral que desempenha. Ante o 

exposto, DEFIRO a guarda provisória da menor à autora, expeça-se o 

respectivo termo. Por fim, 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 

da audiência, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE a requerente e o requerido, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareçam à audiência designada (art. 695, § 

2º do CPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, art. 344). Ciência ao 

Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001118-09.2018.8.11.0025

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)
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Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001118-09.2018.811.0025 

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 

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. 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, 31 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Gabinete da 1ª Vara Cível Processo nº: 1001489-07.2017.8.11.0025 

Requerente: David Vanzella Requerido: Ana Maria Barbosa VISTO, 

Trata-se de ação possessória, com pedido de tutela emergencial, por meio 

da qual pretende o autor ver reconhecida a ocorrência de esbulho 

possessório que atribui à demandada, sua vizinha de fundos nas 

propriedades lindeiras que possuiriam na região da chamada “Reserva 

Técnica” do Projeto de Expansão Urbana Juína. Deferida a medida liminar, 

na data de hoje aportou pedido de reconsideração formulado pela 

requerida, no qual, em breves linhas, salienta ser a legítima possuidora e 

proprietária da área nonde está sendo executada a reintegração de posse 

deferida em favor do autor, o que, inclusive, já teria sido objeto de 

proteção possessória em âmbito judicial, na ação de manutenção de 

posse de nº 1000026-30.2017.8.11.0025, que tramita na 2ª Vara Cível 

desta Comarca. Dito isso, é evidente constatar que entre as duas 

demandas possessórias, que versam sobre uma mesma área de terras, 

há clara situação de prejudicialidade, o que indica conexão entre elas, 

modificando a competência definida por distribuição, como determina o art. 

55 do NCPC. Diga-se, aliás, ante ao caráter dúplice das ações 

possessórias, há, inclusive que se avaliar, pelo juízo prevento, se não 

estamos defronte à hipótese de litispendência, afinal, malgrado a 

nomenclatura distinta (manutenção de posse na ação ajuizada pela ora 

requerida, reintegração de posse na presente lide), essa natureza 

ambivalente das ações possessórias significa dizer, em termos práticos, 

que não é possível reconhecer o direito a uma parte de ser manutenida na 

posse do imóvel e, ao mesmo tempo, deferir reintegração dessa mesma 

posse a outrem. De todo modo, o que interessa salientar na hipótese 
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versanda, é que a autora ajuizou, em 12/01/2017 ação de manutenção de 

posse em face de Paulo Cesar Traven, a qual foi distribuída à 2ª Vara 

Cível desta Comarca, que em março do mesmo ano, em sede de audiência 

de justificação prévia, deferiu a tutela possessória de urgência reclamada 

pela autora, determinando sua manutenção na posse da área de 9,68 

hectares descrita na matrícula imobiliária nº 9565, do CRI desta Comarca. 

Somente 9 meses após o deferimento da medida liminar, é que o ora autor, 

sr. David Vanzella, admitindo que quem o representa nesses assuntos é 

seu genro, Paulo Traven, aquele mesmo que figura como réu na ação de 

manutenção de posse, veio a ajuizar a ação de reintegração de posse, e, 

detalhe muito relevante, omitiu completamente em seu petitório, o fato de 

que já existia ação possessória anterior, versando sobre a mesma área e 

na qual a parte autora agora era a demandada nesta nova ação. Se isso 

foi essencial ou não ao deferimento da medida possessória não se tem 

procuração de ideias do juízo anterior para afirmar-se, mas é indiscutível 

que o detalhe omitido na inicial, contribuiu diretamente para que a ação de 

reintegração não tivesse sido distribuída ao juízo prevento para dela 

conhecer. O fato é que as demandas, ainda que não idênticas, tratam do 

mesmo tema e possuem evidente caráter de prejudicialidade entre si, e, 

nesse sentido, incide a novel regra do art. 55, § 3º do NCPC: “A conexão, 

neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações 

jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver 

sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações 

jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminaridade.” (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p 233). Destaque-se, ainda que o autor diga 

que as áreas de seu domínio estejam registradas em uma matrícula 

imobiliária e a da requerida noutra, a própria discussão sobre a plotagem 

dos imóveis e eventual deslocamento das posses/ocupações é questão 

fática, que precisa ser decidida num mesmo juízo, não havendo condições 

para que as demandas tramitem em órgãos distintos, ainda que igualmente 

competentes, de ordinário. Essa é a regra que decorre da norma exarada 

no art. 59 do novel Código de Ritos, que veio por cobro nas discussões 

sobre critérios definidores da prevenção judicial, assinalando que é pela 

data do registro ou da distribuição da inicial que se define a prevenção, 

como, aliás, leciona a boa doutrina: “Nesse sentido, a nova norma encerra 

a (falsa) antinomia existente entre os arts. 106 e 219, caput, do CPC de 

1973 sobre o tema, definindo a prevenção diferentemente consoante os 

juízos envolvidos fosse da mesma (art. 106) ou de diferente (art. 219, 

caput) comarca ou subseção judiciária. Para o novo CPC, a prevenção 

verifica-se, em qualquer caso, com o registro ou distribuição da petição 

inicial. O registro pressupõe vara única; a distribuição da inicial, por sua 

vez, pressupõe a existência de, ao menos, duas varas igualmente 

competentes (art. 284). (…) Os arts. 284 a 290 trazem a disciplina do 

registro e da distribuição, fazendo-o, corretamente, entre os demais atos 

processuais.”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo 

Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 80). 

Ex positis, se a ação de manutenção de posse foi distribuída e decidida 

quase um ano antes da ação reintegratória, óbvio que é o juízo da 2ª Vara 

Cível o competente para apreciar a questão, e por isso, com fundamento 

nos artigos 54 e 55 do CPC/15, declino a competência para processar e 

julgar a presente ação possessória ao juízo prevento, suspendendo a 

execução e os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida, até que 

o juízo competente sobre ela delibere, convalidando-a ou revogando-a. 

Oficie-se, remetendo os autos à 2ª Vara Cível, ante a prevenção aqui 

pronunciada. Publique-se nos termos da Resolução 234/2016-CNJ e da 

Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT. Às providências. Juína/MT, 1º de 

agosto de 2.018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

C O M A R C A  D E  J U Í N A / M T  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000233-29.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: FLAVIO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - 

ME VISTOS. Conforme se infere da petição de ID. 8168324, o exequente 

rejeitou o bem imóvel oferecido à penhora pelo executado no ID. 7343271, 

bem como requereu a penhora de valores/créditos pertencentes ao 

executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD. Instado a se manifestar, o executado 

concordou com o pedido de desconstituição da penhora, bem como 

requereu o depósito judicial do valor incontroverso do débito a título de 

caução. A despeito dos demais requerimentos formulados, conforme se 

verifica na decisão de ID. 10197174, apenas o pedido de penhora online 

do valor executado foi deferido, razão porque passo a deliberar. 

Considerando que o objetivo da execução é a satisfação do direito do 

credor, ela deve ser realizada da forma que melhor atenda seus 

interesses. Nesses moldes, é manifestamente possível ao credor recusar 

a indicação de bens pelo devedor que não se atenham a gradação legal 

prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80 e artigo 835 do CPC, ou ainda, 

sejam de difícil comercialização, como na hipótese dos autos. Nesses 

moldes, ante a justificativa apresentada, acolho a recusa do exequente em 

relação ao bem à penhora indicado no ID.7343271. Promova-se o 

levantamento da constrição. Ainda, defiro o pedido de depósito judicial 

formulado pelo executado, salientando, outrossim, que o depósito do valor 

incontroverso não enseja a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1º do CPC. No mais, 

considerando que o último cálculo do débito data de junho de 2017, 

intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado da dívida, no 

prazo de 05 dias. Após, cumpra-se a decisão de ID. 10197174, 

promovendo a penhora de eventuais ativos financeiros existentes em 

nome do executado para satisfação da obrigação exequenda. 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. Às providências. Juína/MT, 25 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123090 Nr: 3298-83.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BB - 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 5017-81.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BONY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS PETIÇÕES DE FLS. 

113/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89728 Nr: 3978-10.2012.811.0025
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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: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 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: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para:

(a)Homologar a composição judicial (transação) entabulada entre as 

partes quanto ao reconhecimento e dissolução da sociedade conjugal 

existente entre os litigantes no período de 2007 a 2011, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais;(b)Homologar, ainda, a transação 

estabelecida quanto ao dever de prestação alimentícia, nos valores 

ajustados e com descontos diretamente na fonte pagadora do 

alimentante), extinguindo, ademais, a execução alimentícia ajuizada na 

ação de cod. 112053 e 112054, ante ao silencio da parte sobre eventual 

inadimplemento da avença;(c)Homologar a transação, ainda, quanto ao 

direito de visitas ajustado;(d)Determinar a partilha dos bens amealhados 

na constância da união estável, que por se tratarem de mobília, 

presumivelmente já foram consumidos no uso, convertendo, assim, a 

divisão em pecúnia, e como é fato inconteste a posse dos bens, em 

totalidade, pelo demandado, deverá indenizar a demandante da metade 

que lhe caberia, ou seja, R$ 2.830,00, ao tempo do ajuizamento da ação, 

rejeitando a partilha da motocicleta cuja propriedade não foi comprovada 

nos autos.Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e III do 

CPC/2015. Sem custas e honorários diante do disposto na Lei 

1060/50.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Juína/MT, 31 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118751 Nr: 681-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO DA COSTA SILVA, JOSÉ CARLOS 

ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 76 

E DAS INFORMAÇÕES DE FLS. 77/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96702 Nr: 5165-19.2013.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA 

- OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, 

SABRINA FERRAZ BATISTA - OAB:OAB/PR 49.125

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35148 Nr: 3590-20.2006.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO, GENES 

OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 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 REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 2153-31.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEM VENDAS ELETRO MÓVEIS LTDA - ME, 

NILSO ANDRE MOZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 DESPACHO FL. 89: "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 aos executados 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 JANEIRO/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."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 2736-84.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Por conseguinte, intentando dar efetividade e organização ao 

procedimento judicial, determino seja certificado nos incidentes 

processuais em apenso a existência de custas ou honorários 

sucumbenciais pendentes de pagamento ou fixação, e, em caso contrário, 

sejam os autos de cod. 57954, 57982 e 57983 desapensados da ação 

principal e arquivados definitivamente. Se existente custa pendente, 

lavre-se a respectiva certidão, encaminhe-se à PGE/MT para execução e 

protesto e remetam-se os feitos ao arquivo. Pertinente ao pedido principal, 

verifica-se que cuidou o exequente de indicar os herdeiros do devedor 

falecido, mas até o presente momento não se providenciou sequer a 

tentativa de intimação deles para sucederem processualmente o devedor, 

razão porque determino sejam os herdeiros intimados, nos termos da 

petição de fl. 71, inclusive para justificar a omissão em prestar as 

primeiras declarações nos autos do inventário de cod. 111250, e 

manifestação sobre o pedido de imissão do devedor na posse do imóvel 

que pertenceria ao Espólio, fixando-lhes prazo de 5 dias para resposta.No 

mesmo prazo, promova o exequente sua regularização processual, 

porque aparentemente constituiu advogado nos autos (petição de fl. 

76).Empós, certifique-se e façam conclusos.Às providências.Juína (MT), 
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31 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 3502-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89562 Nr: 3782-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGENS LTDA, BRUNO SIMIONI, LEARCI TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9609, TATIANA 

REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7196

 Processo nº: 3782-40.2012.8.11.0025 (Código: 89562)

Exequente: Município de Juína

Executada: CONSTIL – Construções e Terraplanagens Ltda.

Vistos, etc.

Do folhear dos autos denota-se que a execução fiscal inicialmente 

direcionada contra a pessoa jurídica indicada na CDA nº 22383/2012-6, 

ante a constatação de inúmeras irregularidades fiscais na execução de 

contrato administrativo firmado entre a executada e a SINFRA/MT, cuja 

finalidade era a realização dos serviços de pavimentação asfáltica do 

trecho que liga os municípios de Juína a Castanheira/MT, pela extensão de 

39,06km.

No decorrer da ação, foi intentada medida cautelar de indisponibilidade 

patrimonial da executada (cod. 94540), que foi deferida para congelar os 

bens da executada até o limite de garantia do crédito em excussão, mas 

cujo resultado foi infrutífero, porque não localizado patrimônio suficiente a 

tanto.

Diante da insuficiência patrimonial a assegurar o crédito exequendo, no 

decorrer da execução fiscal formulou-se pedido de redirecionamento da 

ação também contra os sócios da empresa e, a posteriori, requereu-se a 

concessão de tutela de urgência (?) para a constrição e bloqueio de 

créditos supostamente devidos à executada pela realização de contratos 

administrativos com a SINFRA/MT, os quais dependeriam somente de 

medição e pagamento dos serviços, atestando a emergencialidade do 

pedido.

Feito esse introito, e já tendo a empresa se manifestado sobre o pedido de 

redirecionamento da execução contra os sócios, analiso diretamente as 

questões ainda pendentes de solução nos autos.

Conforme aduzido na decisão de fl. 332 a medida cautelar fiscal deferida 

na ação incidente (cod. 94540) determinou o bloqueio de TODO ACERVO 

PATRIMONIAL da executada, até a satisfação do crédito exequendo, e, 

por conseguinte, se ela é possuidora de créditos junto a órgãos públicos, 

evidente que aludidos créditos se alocam no conceito global de direitos 

patrimoniais da devedora, e sendo assim, estão abrangidos pela ordem de 

constrição exarada.

Desse modo, se houve algum pagamento e não foi obedecida a ordem de 

bloqueio, evidente que essa conduta é irregular e caracteriza 

desobediência a comando judicial não mais sujeito a mudança ou 

alteração.

Dito isso, defiro a expedição de Ofício à Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT) determinando que se abstenha de 

pagar qualquer valor relativo a créditos pertencentes à executada, 

atinentes a contratos administrativos em vigor ou alocados em restos a 

pagar, até o valor atualizado do crédito exequendo (R$ 3.468.341,23), 

depositando o aludido montante em juízo ou comprovando o bloqueio de 

nota de empenho que tenha sido emitida para pagamento da executada, 

vedando terminantemente qualquer liberação de pagamento direto à 

executada ou a quem quer que se arvore em sub-rogada em seus direitos 

creditórios, ante o caráter preferencial do crédito tributário frente aos de 

natureza pessoal.

Oficiada a Secretaria de Estado, certifique-se quanto ao cumprimento da 

ordem aqui exarada.

Sem prejuízo, havendo pedido de inclusão dos sócios da empresa, 

notadamente insolvente, ao menos quanto a bens de raiz que sejam 

suficientes a garantir a execução, e na esteira do que vem entendendo a 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça, acerca da obrigação dos 

sócios da devedora tributária de demonstrarem que o estado de 

insolvência fiscal não é decorrência de má gestão ou de excesso/abuso 

da pessoa jurídica, não sendo encontrados os créditos indicados à 

penhora, defiro a inclusão dos sócios Bruno Simoni e Learci Todeschini no 

polo passivo da execução fiscal, a uma porque no procedimento 

administrativo que gerou a CDA eles figuram sim como corresponsáveis 

tanto que a CDA desde seu nascedouro contempla ambos em tal situação, 

e a duas porque a prova carreada aos autos demonstra existir uma 

enorme discrepância entre o patrimônio pessoal dos sócios e aquele 

ostentado pela pessoa jurídica, o que mais reforça a tese de que é deles o 

dever de comprovar que não usaram indevidamente a pessoa jurídica para 

blindarem e desviarem patrimônio.

Colho do entendimento atual, sufragado pelo STJ em sede de recurso 

repetitivo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

EX-SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. 

QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. 

ATO DE INSCRIÇÃO PLENAMENTE VINCULADO. PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

1. O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita 

estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para 

permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, pois, além de 

essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a 

autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem 

discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de 

inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada.

2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'".

3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do CTN) deve ter 

sempre a seu alcance o processo administrativo correspondente à 

inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 41 da Lei n. 

6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do contraditório e a 

aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos de validade da 

Certidão de Dívida Ativa” (STJ, REsp nº 1.604.672 – ES, Relator : Ministro 

Gurgel De Faria).

 Por fim, constatando que a municipalidade atua no feito representada por 

escritório de advocacia privada, mesmo sendo fato notório que o Município 

possui Procuradoria Jurídica constituída e tratando-se de ação de 

execução de crédito fiscal, que, ao menos a priori, se aloca dentro do 

âmbito de normalidade e da atuação comezinha dos órgãos municipais, 

oficie-se ao Ministério Público Estadual dando conta da situação, com 

cópias dos autos, para a adoção das medidas que eventualmente 

entender cabíveis à espécie.

Intime-se.

 Cumpra-se integralmente.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89500 Nr: 3707-98.2012.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEABZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Zacarkim Pinheiro 

dos Santos - OAB:15364/MT, JACI PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:4460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 65-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120502 Nr: 1745-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF, FDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1745-98.2016.811.0025 (Cód. 120502)

CREDOR: Cooperativa de Crédito de livre Admissão de Associado do Vale 

do Juruema

DEVEDOR: Maria Cleunice Forcellini

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90115 Nr: 4403-37.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO J DE ALMEIDA - EPP, ROMILDO 

JACINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 Autos nº 4403-37.2012.811.0025 (Cód. 90115)

CREDOR: Oswaldo Lopes de Souza

DEVEDOR: Romildo J de Almeida EPP e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Prefacialmente, considerando que a petição e os documentos encartados 

às fls. 204/219, não guardam qualquer relação com o presente processo, 

determino o seu desentramento e devolução ao subscritor, mediante termo 

nos autos.

Após, considerando o teor do Ofício-Circular nº 018/GLF/2018-CNJ, 

informando que as pesquisas de ativos financeiros na nova versão do 

sistema BACEJUD, abrange, também, as cooperativas de crédito, entendo 

ser despicienda a expedição de ofício para tal finalidade.

Portanto, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, 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, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103202 Nr: 3956-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3956-78.2014.811.0025 (Cód. 103202)

CREDOR: José Carlos Skrzyszowski Juinor

DEVEDOR: Divino José Filho

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.

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, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 1892-37.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLM, SILVANA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PATRICK MORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Autos nº 1892-37.2010.811.0025 (Cód. 55610)

CREDOR: Silvana Pereira Lima

DEVEDOR: Fernando Patrick Morini

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.

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, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93459 Nr: 1591-85.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL A. H. BANNURA - 

OAB:OAB/RS 21.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1591-85.2013.811.0025 (Cód. 93459)

EXEQUENTE: Ferragens Negrão Comercial Ltda.

EXECUTADO: Bom Lar Materiais de Construção Ltda. EPP

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme se infere dos autos, às fls. 167/168, o exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e às 

fls. 171, requereu o arquivamento do feito e o desentranhamento dos 

títulos originais, em decorrência da ausência de bens penhoráveis.

Nesses moldes, previamente a analise do pedido formulado, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, esclarecer se está renunciando ao 

crédito, nos termos do inciso IV, do artigo 924, do CPC, ou ainda, se 

pretende o prosseguimento da lide com a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, e se assim for, 

autue-se o pedido como incidente processual nos termos do artigo 133 e 

seguintes do NCPC.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8046 Nr: 357-88.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO SOLO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Barão - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Autos nº 357-88.2001.811.0025 (Cód. 8046)

EXEQUENTE: Pro Solo Produtos Agropecuários Ltda.

EXECUTADO: Marinaldo José Rodrigues

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Compulsando aos autos verifica-se que a presente ação foi julgada extinta 

por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC (fl. 147/149).

No entanto, conforme se denota do auto de penhora de fl. 28 e ofício de fl. 

31, pende de levantamento penhora judicial realizada em imóveis de 

propriedade da parte executada.

Desse modo, a fim de se evitar qualquer prejuízo, determino o 

levantamento das restrições indicadas, com a maior brevidade possível, 

procedendo-se aos ofícios necessários.

Oportunamente, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93825 Nr: 1997-09.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANDRADE DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE ANDRADE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Autos nº 1997-09.2013.811.0025 (Cód. 93825)

CREDOR: Edilson Andrade de Santana

DEVEDOR: Maria José de Andrade Cruz

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 122/134, 

expeça-se o competente mandado de reintegração de posse.

Caso o Sr. Oficial de Justiça seja impedido ou obstaculizado durante o 

cumprimento da diligência, autorizo, desde já, a requisição de reforço 

policial para cumprimento do ato.

Por fim, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença.

Às providências.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120705 Nr: 1837-76.2016.811.0025

 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): EVERTON HENRIQUE 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:

 Autos nº 1837-76.2016.811.0025 (Cód. 120705)

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A

EXECUTADO: Everton Henrique de Souza

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Embargos de declaração opostos Banco Bradesco S/A contra sentença 

de fls. 48/49, alegando, em síntese, que o julgado é contraditório, 

porquanto ao mesmo tempo em que homologou os termos do acordo 

firmado entre as partes, desconsiderou o pedido formulado para 

suspensão do feito e declarou a sua extinção.

 É o breve relato.

PASSO A DECIDIR.

O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, bem assim, no mérito, 

merece acolhimento.

De uma breve análise aos autos é possível constatar que na avença 

firmada entres as partes foi requerida a homologação do acordo e a 

suspensão do feito até a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 

922, parágrafo único, do CPC e não sua extinção, como constou na 

sentença embargada.

Por essas razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, via de 

consequência, revogo o dispositivo da sentença de fl. 48/49, retificando-o 

nos seguintes termos:

“Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as 

partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (21/11/2021), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.”

 No mais, no que não diverge da presente decisão, permanece a 

sentença, tal como lançada.

 Intime-se.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119220 Nr: 962-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 962-09.2016.811.0025 (Cód. 119220)

EXEQUENTE: Márcia Aparecida David

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. 53.

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.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 1356-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID

 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 1356-50.2015.811.0025 (Cód. 107526)

EXEQUENTE: Márcia Aparecida David

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. 68/69.

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.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119709 Nr: 1222-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID

 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:

 Processo n°: 1370-57.2007.811.0108 (Código nº: 20345)CREDOR: Maria 

Ineide Tatsch PastórioDEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSCUMPRIMENTO DE SENTENÇAV I S T O S, ETC.[...]Conforme 

julgamento prolatado no RESP 158.884/RS, nas hipóteses de execução 

contra a Fazenda Pública sujeitas à expedição de RPV, a Corte Especial 

do STJ pacificou o entendimento segundo o qual é devida a condenação 

do Ente Estatal em honorários advocatícios, ainda que a execução não 

seja impugnada.Nesse sentido, merece acolhimento o reclamo da 

impugnada, razão porque fixo honorários advocatícios no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, 

nos termos do art. 85, §3, inciso I, do CPC.No mais, inexistindo oposição 

em relação aos demais apontamentos formulados, acolho parcialmente a 

impugnação à execução, homologando o cálculo apresentado pelo ente 

estatal, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, fixando a 

execução em R$ 8.885,49 (oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos).Transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à impugnada e outra em 

f a v o r  d o s  p a t r o n o s ,  e m  r e l a ç ã o  a o s 

honorários.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Juína/MT, 1 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1385 Nr: 35-78.1995.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA - CENTRO OESTE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESCONETO - IND. E COM. DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, nos termos do art. 921, §2º e 485, III, §1º e IV do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO 

EXTINTO a presente execução, sem julgamento de mérito. Defiro o pedido 

formulado pelo exequente para expedição de Certidão de Crédito a ser 

expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, 

consignando que em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, poderá ser requerida a retomada da execução, por 

meio de petição indicando com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

J u í z o  ( a r t .  7 º ,  p . u .  d o  P r o v i m e n t o 

84/2014-CGJ).Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 1 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130470 Nr: 2821-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DELFINO NETO ME, JOAQUIM DELFINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do Código 

Processual Civil, JULGO EXTINTO os presentes embargos à execução, 

sem resolução de mérito.Custas e honorários sucumbenciais pelo 

embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida 

exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos de Cumprimento de Sentença n. 

3 8 7 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 2 5  –  C ó d i g o 

112479.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Juína/MT, 1 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 662-43.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, ARI 

MARCANTE, ALCERI COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 699/700.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120970 Nr: 1989-27.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS, AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1989-27.2016.811.0025 (Cód. 120970)

EXEQUENTE: Aparecida Alves Gomes

EXECUTADO: Alesandro Francisco da Silva

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 1 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90679 Nr: 5023-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS, SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Processo n°: 5023-49.2012.811.0108 (Código nº: 90679)CREDOR: Keila 

Lopes de MeloDEVEDOR: Sérgio Lima dos SantosCUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAVISTOS.[....]Considerando o trabalho desempenhado até o 

presente momento pelo defensor dativo Pedro Francisco Soares, inscrita 

na OAB/MT n. 12.999, ARBITRO em seu favor honorários dativos no 

montante de 01 (uma) URH, nos termos da tabela atual da 

OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.Ato contínuo, havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora on line, 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.Ainda, diligencie-se através do sistema 

RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome dos executados e 

que não possuem restrições de qualquer natureza. 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.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 1 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2418 Nr: 4028-17.2004.811.0025

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106436 Nr: 800-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI FERREIRA DA CRUZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17.597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Certifico que nesta data foi concluida a requisição do Precatório sob o nº 

201800000491. Assim sendo, nos termos da Legislação em vigor, bem 

como do Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 1000565-93.2017.8.11.0025 

Requerente: Anderson Ferreira da Silva Requerida: Triângulo do Sol 

Auto-Estradas S/A. Vistos, etc. Ajuizada ação indenizatória pela alegada 

responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 e 22, parágrafo único, do 

CDC), atribuída à demandada, suscitou a concessionária dos serviços 

públicos rodoviários, em sua defesa, preliminares de conexão por 

prejudicialidade entre a presente ação e outra preexistente, ajuizada por 

outras duas vítimas do mesmo acidente de trânsito em debate nos autos, 

assim como de inadequação do valor da causa, arguindo, ademais, em 

caráter prejudicial ao mérito, a prescrição do direito de ação, porque 

decorrido o triênio previsto no art. 206, V, do CC/2002, para o manejo do 

direito de ação quanto a essa espécie de pretensão indenizatória. 

Dessarte, já tendo havido manifestação do autor sobre as preliminares e a 

prejudicial de mérito brandidas na contestação, aduz o art. 357, I, II e III do 

NCPC, que deverá o juízo apreciar e resolver as questões processuais 

pendentes (saneamento) e delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a investigação probatória em sede instrutória e distribuir o ônus da 

prova sobre tais pontos (organização), o que, sem maiores delongas, 

passa-se a realizar abaixo. Afirma a demandada ser o juízo incompetente 

ante a presença da hipótese de alteração da competência relativa definida 

no art. 55, § 3º, do NCPC, a chamada conexão por prejudicialidade, 

novidade benfazeja trazida pela novel legislação processual vigente. 

Entretanto, a preliminar carece de fundamento, na medida em que, como é 

de conhecimento hialino, conexão e continência são causas de 

modificação (e não definição) da competência territorial, isto é, de regra 

relativa de delimitação da jurisdição, situação que não se amolda à 

debatida nos autos, já que é indiscutível que a relação jurídica entre os 

usuários das rodovias pedagiadas e as concessionárias desses serviços 

públicos, é de natureza consumerista, como leciona, há anos, a 
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jurisprudência da Corte Cidadã: "Concessionária de rodovia. Acidente com 

veículo em razão de animal morto na pista. Relação de consumo. 1. As 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do 

Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é, 

exatamente, para que seja a concessionária responsável pela 

manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a 

presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os 

usuários trafeguem em tranqüilidade e segurança. Entre o usuário da 

rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o 

que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do 

Consumidor...”(STJ, 3ª Turma, REsp 467.883/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito). Portanto, se "(...) A competência absoluta não pode ser 

modificada por conexão ou continência (...)" (STJ, CC 41.953, e a 

discussão versa sobre acidente havido em rodovia delegada à 

demandada (Rodovia Washington Luís - SP-310), é evidente que mesmo 

sendo plausível a tese de correlação entre essa e a demanda ajuizada no 

juízo de Araraquara/SP por um casal também vitimado pelo acidente 

ocorrido no Km 260, sentido Norte, no dia 20/11/2013 na aludida rodovia, 

de conexão não há que se falar, porque tal hipótese de modificação de 

competência não se presta a alterar a regra de prevalência do foro 

absoluto do consumidor nas demandas contra fornecedores de produtos 

ou serviços, como aduzido acima. Assim, em primeiro giro verbal, afasto a 

preliminar de conexão, reconhecendo o juízo do domicílio do 

autor/consumidor como competente para o processamento da lide. Ponto 

seguinte, afirma a requerida estar prescrito o direito de ação (a pretensão 

indenizatória) decorrente dos supostos danos alvitrados pelo demandante, 

porque o acidente se deu no ano de 2013 e a ação foi ajuizada em maio de 

2017, ou seja, quase 4 anos após o fato, fazendo incidir a regra do art. 

206, V, do CC/2002, segundo a qual, é de três anos o lapso prescricional 

de ações indenizatórias baseadas na responsabilidade civil. Mais uma 

vez, a razão desacompanha a demandada, na medida em que 

pacificou-se no STJ o entendimento de que a prescrição para reparação 

de danos provocados por agentes públicos ou privados prestadores de 

serviços públicos, como por exemplo, concessionárias de rodovias 

públicas, é quinquenal, seja porque aplicável a norma do art. 1º-C da Lei 

nº 9.494/97, seja porque incidente a regra do art. 27 do CDC, já que se 

cuida de relação de consumo, como salientado anteriormente. Sobre o 

tema: “DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO POR 

COMPOSIÇÃO FÉRREA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Ação de indenização proposta por cidadã 

atropelada por composição férrea de propriedade da ré, concessionária 

de serviço público. 2. Aplicação do art. 1º-C da Lei n. 9.494/1997, 

acrescentado a partir da MP n. 1.984-16, de 6.4.2000, reeditada até a MP 

n. 2.180-35, de 24.08.01 (DOU de 27.8.2001), segundo o qual 

"prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos 

causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos" – 

grifei. Precedentes da TERCEIRA e da SEGUNDA TURMAS. 3. Tal norma, 

por ter natureza especial, destinando-se clara e especificamente aos 

danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público ou 

privado prestadoras de serviços públicos, não foi revogada, expressa ou 

tacitamente, pelo art. 206, § 3º, V, do CC/2002, de natureza geral. 

Diplomas que coexistem pacificamente” (STJ, 4ª Turma, Relator : Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, REsp nº: 1083686/RJ). Por conseguinte, rejeito a 

prejudicial de mérito, na medida em que a própria arguente admite que 

entre o fato e o ajuizamento da ação não decorreu o quinquênio legal, 

inexistindo prescrição a ser pronunciada na hipótese. Finalmente, ainda 

em sede saneadora, assiste razão à contestante quando aponta que, 

claramente, mensurou o autor a causa por valor aleatório e sem qualquer 

correspondência com o proveito econômico que busca obter com a 

demanda, já que a simples soma aritmética dos pedidos verbalizados na 

exordial atinge o montante de R$ 579.363,78 (quinhentos e setenta e nove 

mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), não 

existindo explicação lógica do porquê a causa foi quantificada em R$ 

350.000,00. Relembre-se, muito ao reverso do que salientado na 

manifestação do autor em resposta à defesa, que o valor da causa seja 

uma mera estimativa, porque não é disso que se trata esse requisito da 

petição inicial, que tem por finalidade dimensionar, o mais próximo possível 

da realidade, o montante da pretensão, o objeto matemático da lide, sendo 

erro crasso a quantificação da causa por uma aleatória enumeração. 

Desse modo, com espeque na previsão inserta no art. 293 do NCPC, 

acolho a impugnação ao valor da causa ofertada em preliminar de 

contestação e altero o montante da lide para o valor de R$ 579.363,78, 

que deverá servir de parâmetro para o cálculo das custas e demais 

despesas processuais, inclusive ônus da sucumbência. Finalmente, 

saneada a lide, passando à chamada etapa de organização do feito, 

encaminhando-o à sua fase probatória, entendo estar evidente que o 

ponto fulcral da controvérsia reside na discussão da existência ou não de 

sinalização no local do acidente e a contribuição dessa alegada falta de 

sinalização para o evento danoso, já que é incontroverso que antes do 

caminhão dirigido pelo autor, três outros veículos haviam conseguido frear 

e parar antes de encontrar o ponto de paralisação/bloqueio da pista, o que 

demonstra que além da ausência de sinalização, é ônus do autor 

demonstrar que a sua velocidade, o ponto onde estava, as características 

da pista são fatores que interferiram na impossibilidade de frenagem do 

veículo antes da colisão. Ademais, cabe ao demandante o ônus de 

comprovar os danos emergentes e os lucros cessantes alvitrados na 

inicial, bem como a causa geradora do direito de regresso requestado na 

inicial, quanto ao ressarcimento dos terceiros (André Luís Machado e 

Claudia Maria Braguin Machado) vitimados material e fisicamente pela 

colisão havida com o caminhão dirigido por ele. Rejeito o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque não é justificável atribuir à 

concessionária o ônus de provar fatos inerentes ao exercício da 

profissão do demandante (carregamento e peso da carga, tempo de 

frenagem, velocidade média, todos dados que são colhidos no próprio 

veiculo), mas defiro o pedido de juntada das filmagens e imagens da 

rodovia no ponto de colisão, se houverem, fixando prazo até 15 dias antes 

da audiência de instrução para juntada do vídeo/mídia digital nos autos, 

sob as penas da lei. Concedo às partes, prazo comum de 5 dias para 

indicação das provas que ainda pretendam produzir, aforante aquelas já 

acostadas aos autos ou deferidas nessa decisão, salientando que em 

havendo pedido de audiência instrutória ficam as partes alertadas da 

obrigação de conduzir à audiência, inclusive se arroladas provas a serem 

colhidas por deprecata, as testemunhas indicadas, na forma do art. 455 

do NCPC. Havendo pedido de realização de prova oral, designo desde logo 

audiência de instrução para o dia 15/08/2018, às 14h. Publique-se no 

próprio sistema eletrônico visto que as partes estão representadas por 

advogados cadastrados. Juína/MT, 24 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000558-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (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 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000558-04.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000558-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)
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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 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000558-04.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000231-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. A. (EXECUTADO)

 

MALOTE DIGITAL (DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 6230-20.2011.811.0025

 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: VAGNO DA SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 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: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070/MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:10.297-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.010 do

 Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 30 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98971 Nr: 386-84.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

da petição e documentos de fls. 183/187.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 30 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43410 Nr: 2561-61.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDÚSTRIAL BELA VISTA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos Autos à 1° instancia, Intime-se a parte autora 

para que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33957 Nr: 2099-75.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos etc.,

Em que pese os sucessivos pedidos de suspensão deferidos no curso do 

processo bem como o novo pedido formulado à fl. 109, observa-se que a 

CDA de fl. 110 consta “Situação: cancelada”, razão pela qual o processo 

deve ser extinto nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80, abaixo 

transcrito:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.”

Assim, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 26 da Lei n. 

6.830/80, fazendo-o por sentença para que surta os efeitos legais.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas processuais, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 30 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107381 Nr: 1302-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 4357-77.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

Leomar Oliveira Barbosa, qualificado nos autos, como incursos no artigo 

121, § 2º, III, do Código Penal, que seja submetido a julgamento pelo e. 

Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação 

penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.V. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júri. INTIMEM-SE as 

partes.P.I.C.Juína-MT, 23/07/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DELISE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010210-57.2016.8.11.0025 Embargante: OI Movel S.A Embargada: Irene 

Delise Fonseca VISTOS, etc. Embargos de declaração aviados contra 

decisão que julgou procedente a ação vertida pela recorrida, declarou nula 

a dívida cobrada pela demandada e condenou-a a indenizar os danos 

morais advindos da indevida negativação do nome da autora. Afirma a 

demandada que não tratou a sentença de decidir o pedido contraposto 

feito em contestação, nonde requeria fosse reconhecida a validade do 

contrato e do débito, além de pedir a condenação da consumidora no 

pagamento da prestação devida. É o resumo necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se de recurso aviado com a única, evidente e escancarada 

intenção de postergar o cumprimento de ordem judicial, configurando a 

‘manifesta intenção procrastinatória’ a que alude a lei como fato gerador 

para a penalização dos litigantes que se valem de expedientes 

processuais com a simples intenção de adiar a marcha processual. Salta 

aos olhos a desfaçatez, a falta de compromisso com a efetividade 

processual, o total descaso com o Judiciário e a ideia de prestação 

jurisdicional célere, quando a demandada retrata a própria parte 

dispositiva da sentença, na qual consta em letras garrafais que o juízo 

considerou nulo o débito no valor de R$ 831,74, e logo em seguida reclama 

que seu pedido de que a dívida fosse reconhecida como existente não 

tenha sido decidido. Ora, se o débito é nulo o que isso significa senão que 

ele não existe validamente, ou seja, que ele não é devido? É óbvio que 

qualquer pessoa alfabetizada entende o que está escrito na decisão e não 

é diferente com a demandada/recorrente, que, entretanto, preferiu passar 

por esse ridículo papel, somente para esticar um pouco mais a 

litispendência. É passada a hora de partes e seus advogados entendam 

que processo significa marcha em movimento e que ele existe para ter um 

desiderato, para encontrar uma solução a um caso concreto, não tendo 

espaço para chicanas e procrastinações antiéticas, que só tem por 

fundamento a falta de compromisso com o resultado efetivo da jurisdição. 

Não há uma linha sequer a aclarar aos embargantes, porque o que 

questionam já se acha respondido e se entende da simples leitura do texto 

decisório, como já apontado acima. Assim sendo, manifestamente 

protelatório o recurso, porque tem por única finalidade alongar o momento 

preclusivo da condenação, evidente está a hipótese de litigância abusiva, 

em descompasso absoluto com o dever ético e moral de se portarem os 

litigantes de modo colaborativo e probo no processo, inclusive quanto ao 

manejo dos remédios recursais existentes: “Embargos de declaração - 

Caráter manifestamente protelatório - Violação simultânea do dever de 

lealdade processual - Rejeição, com imposição de multa e indenização por 

litigância de má-fé - Aplicação dos artigos 538, parágrafo único, ia alínea, 

e 17, VII e 18, caput e § 2° do Código de Processo Civil. Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, deve o tribunal 

condenar o embargante a pagar multa ao embargado, sem prejuízo de 

indenização por litigância de má-fé” (TJSP, Embargos de Declaração n. 

82.658-4 - São Paulo - 2a Câmara de Direito Privado - Relator: Cezar 

Peluso). Destarte, sendo os embargos aviados com a única intenção de 

postergar o prazo de formação da coisa julgada, estampada a falta de 

lealdade processual do recorrente, inexistindo qualquer omissão ou 

contradição na decisão de embargada, desprovejo o recurso e aplico à 

embargante multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo 

de novos apelos ao seu recolhimento. Publique-se. Juína/MT, 18 de junho 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DELISE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010210-57.2016.8.11.0025 Embargante: OI Movel S.A Embargada: Irene 

Delise Fonseca VISTOS, etc. Embargos de declaração aviados contra 

decisão que julgou procedente a ação vertida pela recorrida, declarou nula 

a dívida cobrada pela demandada e condenou-a a indenizar os danos 

morais advindos da indevida negativação do nome da autora. Afirma a 

demandada que não tratou a sentença de decidir o pedido contraposto 

feito em contestação, nonde requeria fosse reconhecida a validade do 

contrato e do débito, além de pedir a condenação da consumidora no 

pagamento da prestação devida. É o resumo necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se de recurso aviado com a única, evidente e escancarada 

intenção de postergar o cumprimento de ordem judicial, configurando a 

‘manifesta intenção procrastinatória’ a que alude a lei como fato gerador 

para a penalização dos litigantes que se valem de expedientes 

processuais com a simples intenção de adiar a marcha processual. Salta 

aos olhos a desfaçatez, a falta de compromisso com a efetividade 

processual, o total descaso com o Judiciário e a ideia de prestação 

jurisdicional célere, quando a demandada retrata a própria parte 

dispositiva da sentença, na qual consta em letras garrafais que o juízo 

considerou nulo o débito no valor de R$ 831,74, e logo em seguida reclama 

que seu pedido de que a dívida fosse reconhecida como existente não 

tenha sido decidido. Ora, se o débito é nulo o que isso significa senão que 

ele não existe validamente, ou seja, que ele não é devido? É óbvio que 

qualquer pessoa alfabetizada entende o que está escrito na decisão e não 

é diferente com a demandada/recorrente, que, entretanto, preferiu passar 

por esse ridículo papel, somente para esticar um pouco mais a 

litispendência. É passada a hora de partes e seus advogados entendam 

que processo significa marcha em movimento e que ele existe para ter um 

desiderato, para encontrar uma solução a um caso concreto, não tendo 

espaço para chicanas e procrastinações antiéticas, que só tem por 

fundamento a falta de compromisso com o resultado efetivo da jurisdição. 

Não há uma linha sequer a aclarar aos embargantes, porque o que 

questionam já se acha respondido e se entende da simples leitura do texto 

decisório, como já apontado acima. Assim sendo, manifestamente 

protelatório o recurso, porque tem por única finalidade alongar o momento 

preclusivo da condenação, evidente está a hipótese de litigância abusiva, 

em descompasso absoluto com o dever ético e moral de se portarem os 

litigantes de modo colaborativo e probo no processo, inclusive quanto ao 

manejo dos remédios recursais existentes: “Embargos de declaração - 
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Caráter manifestamente protelatório - Violação simultânea do dever de 

lealdade processual - Rejeição, com imposição de multa e indenização por 

litigância de má-fé - Aplicação dos artigos 538, parágrafo único, ia alínea, 

e 17, VII e 18, caput e § 2° do Código de Processo Civil. Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, deve o tribunal 

condenar o embargante a pagar multa ao embargado, sem prejuízo de 

indenização por litigância de má-fé” (TJSP, Embargos de Declaração n. 

82.658-4 - São Paulo - 2a Câmara de Direito Privado - Relator: Cezar 

Peluso). Destarte, sendo os embargos aviados com a única intenção de 

postergar o prazo de formação da coisa julgada, estampada a falta de 

lealdade processual do recorrente, inexistindo qualquer omissão ou 

contradição na decisão de embargada, desprovejo o recurso e aplico à 

embargante multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo 

de novos apelos ao seu recolhimento. Publique-se. Juína/MT, 18 de junho 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

1001048-26.2017.8.11.0025 Embargante: OI Movel S.A Embargado: Warley 

Soares da Cruz Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

manejados por OI Móvel S/A contra a sentença que condenou-a a restituir 

em dobro cobranças indevidas realizadas nas faturas de prestação do 

serviço de telefonia celular usados pelo autor, assim como, indenizar os 

danos morais decorrentes da ação ilícita perpetrada. Afirma que apesar 

de ter havido a condenação das duas demandadas, não tratou a sentença 

de explicitar se tal ordem deveria resultar em obrigação solidária ou não, 

restando omissa no ponto. FUNDAMENTO E DECIDO Diretamente ao ponto, 

salta aos olhos que a embargante usa do recurso de embargos 

declaratórios como forma de protelar a formação da coisa julgada, porque 

não existe no decisum dúvida alguma de que a condenação se dirige às 

duas empresas demandadas, e tem como fundamento a falha/vício na 

prestação de serviços no âmbito consumerista, o que, por obvio, atrai a 

regra legal que estabelece o dever solidário entre os integrantes da cadeia 

de consumo, em eventuais obrigação de dar, fazer ou não fazer 

derivadas da relação base de consumo, conforme a regra geral 

estabelecida no art. 7º, parágrafo único do CDC e reproduzida no § 1º do 

art. 25, verbis: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo". Vale dizer: não havia necessidade alguma de se escrever no 

texto decisório que a obrigação é solidária, porque essa solidariedade 

decorre de lei (ex vi legis), razão porque, conheço dos embargos e 

julgo-os improcedentes, por inexistir contradição, omissão ou obscuridade 

alguma a ser sanada na hipótese. Transitada em julgado a decisão, 

certifique-se e havendo pedido expresso da parte, inicie-se a fase de 

cumprimento de sentença. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 18 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010010-50.2016.811.0025 Embargante: Valter Soares Da Silva 

Embargado: OI Movel S.A Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração manejados contra acórdão exarado pela Turma Recursal 

Temporária, porque segundo o autor haveria omissão no decisum da Corte 

de Revisão, a qual não pode ser questionada naquele juízo porque a 

decisão não teria sido publicada oficialmente. Somente por esse introito já 

se consegue perceber que o recurso foi manejado na instância errada, 

dirigido contra decisão colegiada exarada por Turma Recursal de 

julgamento, não havendo razão nenhuma para que tal protocolo fosse feito 

no juízo de piso. Diga-se, an pasant, que a alegação de não publicação do 

julgamento contraria a prova dos autos, afinal a sessão de julgamento foi 

prévia e publicamente designada, dela as partes tiveram ciência e a 

decisão foi exarada no ato, dentro do próprio sistema PJe, como atesta a 

certidão datada de 14/12/2017 e acostada aos autos. Relembre-se que a 

intimação nos juizados especiais pode ser feita por qualquer meio 

escorreito e aquelas realizadas no processo eletrônico preferencialmente 

serão executadas no próprio sistema, razão porque da data da sessão, 

disponibilizado o acórdão no ato, iniciou-se a contagem do prazo recursal, 

o qual se a parte não cuidou de observar, obviamente nada terá a 

questionar quanto à preclusão temporal havida. De toda sorte, se 

questionamentos existissem, deveria a parte posta-los perante a instância 

revisora, não havendo nada a se decidir no caso presente. Sendo assim, 

não conheço dos aclaratórios e determino o arquivamento definitivo do 

feito, ante a improcedência da pretensão exordial. Publique-se. Às 

providências. Juína/MT, 18 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-38.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA NENEVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010166-38.2016.811.0025. Embargante: Luana de Oliveira Neneve 

Embargado: Lojas Renner S/A Vistos, etc. Embargos de declaração 

vertidos em face de sentença que condenou a demandada na obrigação 

de fazer, consistente na exclusão do nome do embargado dos bancos de 

dados de restrição ao crédito, bem como na indenização pelos danos 

morais decorrentes da negativação considerada indevida pelo édito 

sentencial, sem contudo delimitar a forma de incidência dos encargos 

moratórios. Passo seguinte, a condenada fez juntar aos autos as guias de 

pagamento voluntario da condenação, o que motivou a desistência 

recursal exarada pela autora/embargante logo em seguida ao referido 

pagamento. Desse modo, tratando-se a desistência recursal de fato 

extintivo do direito de recorrer, que pode ser feito até a abertura da 

decisão recorrida e não demanda concordância da parte ex-adversa, 

homologo a desistência e extingo o recurso aviado, sem decisão de 

mérito. Por conseguinte, havendo cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo condenado e existindo pedido expresso de levantamento dos valores, 

com a renúncia da faculdade de discutir o débito, determino seja expedido 

o competente alvará judicial, no valor pedido (R$ 9.546,12), diretamente na 

conta bancária da procuradora da parte, ante os poderes conferidos pelo 

instrumento de mandato, após passados os 2 dias úteis a que aludem o 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ, devendo a parte 

demandada ser intimada da ordem de liberação, para, em querendo, 

impugna-la. Às providências. Juína/MT, 18 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 473 de 719



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-38.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA NENEVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010166-38.2016.811.0025. Embargante: Luana de Oliveira Neneve 

Embargado: Lojas Renner S/A Vistos, etc. Embargos de declaração 

vertidos em face de sentença que condenou a demandada na obrigação 

de fazer, consistente na exclusão do nome do embargado dos bancos de 

dados de restrição ao crédito, bem como na indenização pelos danos 

morais decorrentes da negativação considerada indevida pelo édito 

sentencial, sem contudo delimitar a forma de incidência dos encargos 

moratórios. Passo seguinte, a condenada fez juntar aos autos as guias de 

pagamento voluntario da condenação, o que motivou a desistência 

recursal exarada pela autora/embargante logo em seguida ao referido 

pagamento. Desse modo, tratando-se a desistência recursal de fato 

extintivo do direito de recorrer, que pode ser feito até a abertura da 

decisão recorrida e não demanda concordância da parte ex-adversa, 

homologo a desistência e extingo o recurso aviado, sem decisão de 

mérito. Por conseguinte, havendo cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo condenado e existindo pedido expresso de levantamento dos valores, 

com a renúncia da faculdade de discutir o débito, determino seja expedido 

o competente alvará judicial, no valor pedido (R$ 9.546,12), diretamente na 

conta bancária da procuradora da parte, ante os poderes conferidos pelo 

instrumento de mandato, após passados os 2 dias úteis a que aludem o 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ, devendo a parte 

demandada ser intimada da ordem de liberação, para, em querendo, 

impugna-la. Às providências. Juína/MT, 18 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº: 8010300-65.2016.8.11.0025 

Embargante: José Antonio da Silva Embargada: : Ique Comércio de Moveis 

e Eletrodomésticos Ltda.- ME Vistos, etc. Embargos de declaração 

lançados contra sentença que julgou improcedente a pretensão exordial, 

por entender inexistente a ilicitude alvitrada na peça vestibular, afastando 

o dever de indenizar reclamado pelo autor. Segundo o embargante, a 

decisão quedou-se omissa quanto ao pedido de repetição de indébito 

formulado na inicial, não tendo tecido qualquer comentário ou argumento 

que enfrentasse o tema, estampando a incompletude da prestação 

jurisdicional, o que agora se busca remediar, por meio dos presentes 

aclaratórios. É o resumo necessário. DECIDO Traz o embargante matéria 

que realmente restou não decidida no acórdão embargando, justificando o 

manejo do remédio recursal previsto no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Sem 

maiores delongas, de fato pretendeu o autor, a par da indenização pelos 

danos morais, rechaçados pela sentença ora em comento, a condenação 

da empresa na restituição, em dobro, da parcela cobrada em duplicidade, 

no mês de maio de 2016, mas basta folhear os autos para se constatar 

que não houve recebimento indevido e sim a cobrança antecipada da 

prestação do mês de junho de 2016 (3ª parcela dum total de 9). 

Destaque-se: foi errada mesmo a cobrança, no próprio mês de maio da 

prestação que seria vencida em junho, mas havido o pagamento 

antecipado, indébito algum deve ser reconhecido, porque como não 

discrepam nenhum dos litigantes, além desse ainda pendiam de quitação 

outras seis prestações mensais. Dessarte, de indébito não há que se 

aventar, ainda que tenha sido errôneo o proceder da requerida, razão 

porque sanada a omissão, JULGO PROCEDENTE os embargos de 

declaração, para integrar o édito sentencial que havia se omitido sobre um 

dos pontos da lide, mas mantenho intacto o resultado decisório, porque 

desmerece acolhimento o pedido de repetição de indébito formulado pela 

embargante. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Sobrevindo 

irresignação recursal, intime-se a parte contrária e remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº: 8010300-65.2016.8.11.0025 

Embargante: José Antonio da Silva Embargada: : Ique Comércio de Moveis 

e Eletrodomésticos Ltda.- ME Vistos, etc. Embargos de declaração 

lançados contra sentença que julgou improcedente a pretensão exordial, 

por entender inexistente a ilicitude alvitrada na peça vestibular, afastando 

o dever de indenizar reclamado pelo autor. Segundo o embargante, a 

decisão quedou-se omissa quanto ao pedido de repetição de indébito 

formulado na inicial, não tendo tecido qualquer comentário ou argumento 

que enfrentasse o tema, estampando a incompletude da prestação 

jurisdicional, o que agora se busca remediar, por meio dos presentes 

aclaratórios. É o resumo necessário. DECIDO Traz o embargante matéria 

que realmente restou não decidida no acórdão embargando, justificando o 

manejo do remédio recursal previsto no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Sem 

maiores delongas, de fato pretendeu o autor, a par da indenização pelos 

danos morais, rechaçados pela sentença ora em comento, a condenação 

da empresa na restituição, em dobro, da parcela cobrada em duplicidade, 

no mês de maio de 2016, mas basta folhear os autos para se constatar 

que não houve recebimento indevido e sim a cobrança antecipada da 

prestação do mês de junho de 2016 (3ª parcela dum total de 9). 

Destaque-se: foi errada mesmo a cobrança, no próprio mês de maio da 

prestação que seria vencida em junho, mas havido o pagamento 

antecipado, indébito algum deve ser reconhecido, porque como não 

discrepam nenhum dos litigantes, além desse ainda pendiam de quitação 

outras seis prestações mensais. Dessarte, de indébito não há que se 

aventar, ainda que tenha sido errôneo o proceder da requerida, razão 

porque sanada a omissão, JULGO PROCEDENTE os embargos de 

declaração, para integrar o édito sentencial que havia se omitido sobre um 

dos pontos da lide, mas mantenho intacto o resultado decisório, porque 

desmerece acolhimento o pedido de repetição de indébito formulado pela 

embargante. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Sobrevindo 

irresignação recursal, intime-se a parte contrária e remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-07.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIONATTO E CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010052-07.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: SIMIONATTO E CIA LTDA VISTOS. 

Considerando o transito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito (id.5077806) determino o levantamento da constrição 

realizada no id. nº 3712623. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Após, ao arquivo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000832-31.2018.8.11.0025. REQUERENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME REQUERIDO: ROSANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA V I S T O S, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: I. Proceder a busca e 

apreensão do bem FLASH/MY CITY 150 DE PLACA OBO6529 de 

propriedade de Rosana Aparecida de Oliveira. CUMPRA-SE servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Cumprido o ato 

deprecado, devolva-se ao juízo de origem com as nossas homenagens. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-69.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACRE VERDE INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010410-69.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL 

LTDA - ME EXECUTADO: ACRE VERDE INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA - 

ME V I S T O S, Oficie-se à comarca de Rio Branco/AC solicitando a 

devolução da missiva expedida para citação da executada, devidamente 

cumprida. Citada a devedora, prossiga no cumprimento da decisão de id. 

1901297. Caso contrário, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias. Atente-se a Sra. Gestora para o 

cumprimento do art. 783, §2º, da CNGC, impulsionando os autos para 

evitar conclusão desnecessária. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000689-42.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALESSANDRO TEOFILO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Considerando 

que o art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão 

produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de 

atos que permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 13 DE AGOSTO DE 2018, 

às 16h:10min., devendo as partes comparecerem, acompanhadas de 

testemunhas, se desejarem produção de prova oral. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000690-27.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ALESSANDRO TEOFILO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Considerando 

que o art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão 

produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de 

atos que permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 13 DE AGOSTO DE 2018, 

às 16:40min., devendo as partes comparecerem, acompanhadas de 

testemunhas, se desejarem produção de prova oral. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MOREIRA BENTO (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 JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000661-74.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSIANE MOREIRA BENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Considerando que o 

art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas 

na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13 DE AGOSTO DE 2018, às 17h:20min., 

devendo as partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se 

desejarem produção de prova oral. Intimem-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ROSNIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 

21/09/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO OAB - SP149859 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES VIEIRA 51824795653 (REQUERIDO)

ROSANGELA ALVES VIEIRA (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 

21/09/2018 às 14h10min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DA SILVA DASSOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001825-11.2017.8.11.0025. REQUERENTE: CATIA CRISTINA DA SILVA 

DASSOW REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A V I S T O S, 

Intime-se a reclamante para manifestar sobre o documento de 

id.11930886, no prazo de 05 dias. Indicado endereço atualizado da 

reclamada, agende-se nova data para audiência de conciliação. Caso 

contrário, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (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 

21/09/2018 às 14h20min.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000521-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR BEZERRA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000521-40.2018.8.11.0025. REQUERENTE: LANA GLEYCE ARAUJO 

REQUERIDO: ALCIMAR BEZERRA SOARES V I S T O S, Manifeste-se a 

reclamante sobre o documento de id. 14248459, no prazo de 5 dias. 

Indicado endereço atualizado do reclamado, agende-se nova data para 

audiência de conciliação. Caso contrário, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-83.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO BATISTA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista devolução de AR nos autos constando que a parte 

"Mudou-se", ou seja, retornou negativo, tem o presente a finalidade de 

intimar a parte Requerente para que apresente endereço atualizado no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIO COELHO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR NEVES CASTILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000076-22.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARLIO COELHO PIRES 

REQUERIDO: ANAIR NEVES CASTILHO V I S T O S, Indefiro o pedido de 

dilação de prazo formulado em audiência pelo autor, intime-se para que dê 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Indicado endereço atualizado da reclamada, agende-se nova data para 

audiência de conciliação. Caso contrário, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANFERARI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BUDINI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001427-64.2017.8.11.0025. REQUERENTE: THAIS BUDINI DA COSTA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS V I S T O S, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A requerente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (id. nº 11899652). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 51, §2º da Lei dos Juizados Especiais e do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. 

I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000070-15.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA PADILHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I V I S T O S, Manifeste-se a reclamante sobre 

o documento de id. 12767086, no prazo de 5 dias. Indicado endereço 

atualizado do reclamado, agende-se nova data para audiência de 

conciliação. Caso contrário, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RIBEIRO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000754-37.2018.8.11.0025. REQUERENTE: NEUZA RIBEIRO RAIMUNDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A requerente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa da sua ausência, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos (id. 14415170). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, §2º da Lei dos Juizados Especiais e 

do Enunciado nº 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHULIA ALINE POLSAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000773-43.2018.8.11.0025. REQUERENTE: DHULIA ALINE POLSAQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A requerente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa da sua ausência, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos (id. 14415521). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, §2º da Lei dos Juizados Especiais e 

do Enunciado nº 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 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 

21/09/2018 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (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 

21/09/2018 às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADES QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000756-07.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JADES QUEIROZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. Consoante se verifica 

da petição de ID. 13640610, a parte autora informou a desistência da 

presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude do 

disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS (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 

21/09/2018 às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE CORDEIRO DA SILVA (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 

21/09/2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 477 de 719



Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE SOUZA PADILHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 15h40min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8958 Nr: 1186-14.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18.064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

Larissa Shimoya - OAB:4573-E/MT, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291, Rubia Nery Ribeiro Guimarães - OAB:6.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO N°5863

 Autos n.º 2001/36 – (Código: 8958)

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 165, aguardando-se o feito em arquivo provisório.

Caso transcorrido prazo de 01(um) ano como previsto no artigo 40 da LEF 

que dispõe sobre prazo prescricional, sem manifestação da parte 

exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo que tal 

situação deverá ser anotada no Sistema Apolo.

INTIME-SE pessoalmente o exequente.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8958 Nr: 1186-14.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18.064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

Larissa Shimoya - OAB:4573-E/MT, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291, Rubia Nery Ribeiro Guimarães - OAB:6.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO N°5863

 Vistos em Correição.

DEFIRO os pedidos de fl. 154, visto que, a certidão de fl. 147 está em 

nome de pessoa alheia ao presente feito. No mais, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do NCPC, 

DETERMINANDO que:

 (I)EFETIVE-SE o desentranhamento da certidão de fl. 147.

(II) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado à fl. 156, JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação.

(III) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora 

online, para os fins do § 1º do artigo 523 do NCPC.

(IV) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação de que trata do § 1º do artigo 523 do NCPC, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS. Não havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE e diga a parte 

credora em 15(quinze) dias úteis.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento 4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 28 de abril de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 14-57.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Jacob Huck Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio, Espólio de 

Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123, LÙCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:, 

Elaine Karine da Silva Queiroz - OAB:226544/SP, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 Defiro o pedido de fl. 563/563-v, de juntada de procuração de patrono do 

exequente nos autos, devendo ser substituído o nome do procurador 

concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar a 

patrona Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/MT 16.691/A.

Dê-se vista dos autos ao novo causídico.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 27 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, RAFAEL MIRANDA 

SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 intimação dos Procuradores das partes requerida para no prazo de 15 

(quinze)dias , especifiquem as provas que pretendem produzir, valendo o 

silêncio como desinteresse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122746 Nr: 19523-02.2011.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A - Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Soares de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Maria Dias Rondon Gil - 

OAB:155-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Querioz - 

OAB:
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 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

19523-02.2011.811.0011 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245589 Nr: 852-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilcia Maria da Silva, WdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ferreira Blanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 852-18.2017 .811.0011 Código 245589

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Adenilcia Maria da Silva

 PARTE REQUERIDA: Renato Ferreira Blanco

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Renato Ferreira Blanco, Cpf: 

01037652126, Rg: 17765498 SSP MT Filiação: João Sorano Blanco e de 

Sonia Ferreira Blanco, data de nascimento: 22/08/1983, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, divorciado(a), impressor, Endereço: Av. 

Joaquim Cunha, Em Frente Ao Fórum, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 ( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 31 de julho de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178461 Nr: 743-43.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA, Ford Motor 

Company Brasil Ltda, Forlan Caminhões Minas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059, Celso de Faria Monteiro - OAB:138436, Daniele Izaura 

Cavallari Rezende - OAB:6057, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, 

Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, Renato Penido de Azeredo - OAB:83042, Taylise 

Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sts- Sociedade de 

Terceirização de Serviços Ltda- Me, alegando suposta contradição na 

sentença proferida às fls. 762/767.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil. O recorrente, portanto, requer o saneamento de suposta contradição 

encontrada na sentença objurgada.

Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.

 No caso sub judice, vislumbro que a contradição apontada pela autora 

não comportam acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve 

os fatos contidos nos autos.

 Outrossim, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de 

manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso de apelação.

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108248 Nr: 2659-20.2010.811.0011

 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: CELESTINO PINTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - OAB:1711617

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.106 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242248 Nr: 4014-55.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaciane Galvão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO RAMOS - OAB:5012/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4014-55.2016.811.0011 Código 242248

ESPÉCIE: Ação abandono de lar

PARTE REQUERENTE: Reinaldo de Souza Porto

PARTE REQUERIDA: Glaciane Galvão dos Anjos

INTIMANDO(A, S): Requerente: Reinaldo Souza Porto, Cpf: 95440526153, 

Rg: 13222961 SSP MT Filiação: Arnaldo de Souza Porto e Aparecida de 

Fátima Leite Porto, data de nascimento: 18/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Endereço: Rua 

Projetada, Casa 10,Quadra 26, Bairro: Vale do Sonho, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 
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expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 1 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/07/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14169058, em 29/07/2018, no prazo legal. Tendo em vista o exposto, em 

cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte 

autora, para que se manifeste acerca da contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 1 de agosto de 2018 CAROLINE DA SILVA CRUZ DE 

SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PENA GIANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/07/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14429076, em 29/07/2018, no prazo legal. Tendo em vista o exposto, em 

cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte 

autora, para que se manifeste acerca da contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 1 de agosto de 2018 CAROLINE DA SILVA CRUZ DE 

SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/07/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14188003, em 29/07/2018, no prazo legal. Tendo em vista o exposto, em 

cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte 

autora, para que se manifeste acerca da contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 1 de agosto de 2018 CAROLINE DA SILVA CRUZ DE 

SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI CAROLINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/07/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14169201, em 29/07/2018, no prazo legal. Tendo em vista o exposto, em 

cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte 

autora, para que se manifeste acerca da contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 1 de agosto de 2018 CAROLINE DA SILVA CRUZ DE 

SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000612-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Número do processo: 

1000612-75.2018.8.11.0011. Juíza: Edna Ederli Coutinho Data e horário: 

quarta-feira, 25 de julho de 2018, 13h00min (MT) TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Aberta a audiência presidida pela M.Ma. Juíza constatou-se a 

presença do representante do Ministério Público Dr. Saulo Pires de 

Andrade Martins, da parte autora Sra. Rita Rosa de Jesus da Silva, 

acompanhada de sua advogada Dra. Valéria Aparecida Soldá de Lima, do 

interditando Sr. Cristiano Batista. Procedeu-se com a oitiva das partes. 

DELIBERAÇÃO Tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

médica, 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 e ao MP, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos 

a serem respondidos pela expert. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data 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 pelo Estado de Mato Grosso. 

Apresentado o laudo, dê-se vista a parte autora e ao Ministério Público 

para apresentação de alegações finais. Proceda a secretaria do Juízo 

com a requisição do periciado junto ao diretor da cadeia publica. Por fim 

determino que o interditando seja submetido por consulta médica junto ao 

C A P S  d e s s a  c i d a d e ,  D r .  M a t e u s .  M M a .  J u í z a : 

___________________________________ Promotor de Justiça: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v o g a d a : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I n t e r d i t a n d o : 

___________________________________ (Cristiano Batista)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249916 Nr: 3004-39.2017.811.0011

 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: EdAP, JFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 29/08/2018, 
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às 14h30, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 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: Domingos Saraiva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Taís 

Sterchele Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 236/243, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal, 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos JBS S/A e o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de mora no importe de 

1% ao mês partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e correção 

monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento, conforme 

Súmula 362 do STJ. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor e 

a ré JBS S/A ao pagamento de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por 

cento), respectivamente, do valor das custas e despesas processuais. 

Condeno-os ainda ao pagamento de honorários de sucumbência no 

importe de 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento), nessa ordem, 

sobre o valor da condenação. Em relação à parte autora, suspendo a 

exigibilidade conforme art. 98, §3º do Código de Processo Civil. No que 

tange ao Estado de Mato Grosso, isento-o do pagamento de custas e 

despesas processuais, com enfoque na Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. Entretanto, condeno-o ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao patrono do autor em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. Na mesma toada, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

vertido na reconvenção, com supedâneo no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno o réu-reconvinte ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242159 Nr: 3968-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Lourdes Bertoldi Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cofins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 Intimar o advogado da parte requerida para que forneça os documentos 

indicados à fl. 126, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 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: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Chrislayne Karine Ferreira Lopes - OAB:23156 mt, 

Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, 

Henrique Rezende Iunes de Sousa - OAB:12867, Jayme Brown da 

Maia Pithon - OAB:8406-BA, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA 

- OAB:14.325 MT, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne 

Menezes Golçalves de Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de 

Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688, MARIANA CERSOSIMO NUNES - 

OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella 

Biancchi Belle Turdera - OAB:9.714-B, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Otto Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 1960, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Determino o desentranhamento 

da petição de fls. 1542/1554 para autuação em apartado como habilitação 

de crédito. No mais, infiro que o crédito cuja habilitação se pretende é 

incontroverso, uma vez que decorre de acordo homologado pelo Juízo da 

Vara do Trabalho de Mirassol d’Oeste, razão pela qual determino ao 

Administrador Judicial que inclua o referido crédito no quadro geral de 

credores, na modalidade “crédito trabalhista”. Intime-se a advogada da 

Sra. Keila Aparecida da Silva da data da Assembleia-Geral de Credores."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236265 Nr: 870-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 45, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento o 

polo passivo da ação de custas e despesas processuais na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/01. Após o transito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar o(a) advogado(a) da parteAUTORA para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Cuiabá/MT, com a finalidade de intimação das 

partes requeridas para a audiência ora designada, 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.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 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: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Chrislayne Karine Ferreira Lopes - OAB:23156 mt, 

Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, 

Henrique Rezende Iunes de Sousa - OAB:12867, Jayme Brown da 

Maia Pithon - OAB:8406-BA, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA 

- OAB:14.325 MT, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne 

Menezes Golçalves de Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de 

Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688, MARIANA CERSOSIMO NUNES - 

OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella 

Biancchi Belle Turdera - OAB:9.714-B, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Otto Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683

 Intimar o advogado da Sra. Keila Aparecida da Silva de que foi desinada 

Assembleia-Geral de Credores para o dia 31/07/2018, às 08h00, no 

Auditório do Mirassol Palace Hotel, localizado na Avenida Presidente 

Tancredo Neves, n.º 4232, Centro, Mirassol D’Oeste – MT, conforme R. 

Decisão de fls. 1893,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256440 Nr: 263-89.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Jesus Andrade, NAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 144/145, cujo teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, REJEITO a 

preliminar suscitada. Não havendo outras nulidades a serem pronunciadas 

ou irregularidades a serem corrigidas, DECLARO O FEITO SANEADO, 

remetendo-o a fase instrutória. O ponto controvertido da lide é a 

comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de trânsito 

e o grau de invalidez. As partes protestaram genericamente por provas e 

assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem deferir a 

perícia médica, a prova documental e a prova testemunhal, devendo a 

Secretaria observar, independentemente de despacho, o que dispõe os 

arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo Civil, abrindo vista à parte 

contrária para manifestação, pelo prazo de quinze dias. Em face da perícia 

requerida, 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."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 211/214, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Deste modo, reconheço a 

ilegitimidade passiva da empresa Elonet – Habitação Assessoria e 

Consultoria Empresarial Ltda e, por corolário, determino a sua exclusão no 

polo passivo da lide. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 211/214, cujo teor/dispositivo transcrevo: " Em razão da necessidade 

de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28/08/2018, às 13h30, oportunidade em que, antes de aberta a 

instrução, as partes poderão chegar a um acordo. A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170162 Nr: 3760-24.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Franco de Carvalho, Sebastião Franco de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 202, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Analisando o teor da petição de fl. 174, 

constato, de antelóquio, que resta ser habilitado ao processo os 02 (dois) 

filhos do falecido, haja vista que a referida petição veio instruída somente 

com os documentos de 03 (três) herdeiros, quando em verdade deveria 

ser 05 (cinco) filhos, conforme retratado na certidão de óbito juntada à fl. 

172. À vista disso, intime-se o causídico constituído nos atuos para que 

proceda com a habilitação dos herderios (filhos) faltantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 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: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Chrislayne Karine Ferreira Lopes - OAB:23156 mt, 

Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, 

Henrique Rezende Iunes de Sousa - OAB:12867, Jayme Brown da 
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Maia Pithon - OAB:8406-BA, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA 

- OAB:14.325 MT, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne 

Menezes Golçalves de Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de 

Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688, MARIANA CERSOSIMO NUNES - 

OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella 

Biancchi Belle Turdera - OAB:9.714-B, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Otto Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683

 Intimar os advogados das partes autora e requerida de que a ata de 2º 

Convocação da Assembleia Geral de Credores foi instalada no dia 

31/07/2018 e por deliberação da unanimidade dos credores presentes, 

suspensa até o dia 26/09/2018, quando terá coninuidade às 14h00, no 

mesmo local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255814 Nr: 5948-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Paulino de Souza, LELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana Pinto Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 29/08/2018, 

às 14h00, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237404 Nr: 1466-57.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida do Nascimento Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias para que dê prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 182366 Nr: 1351-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que colacione ao feito 

procuração com poderes para receber e dar quitação ou conta bancária 

em nome da parte autora para transferência dos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 216294 Nr: 3099-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Real Cargas Expressas Ltda, Hewerton Cecilio 

Graciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Jose Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA JENNIFFER 

MESANINI DE SOUZA - OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 54/57, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento 

do benefício denominado salário-maternidade a requerente Janaina 

Gonçalves da Silva, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo 

período de 120 (cento e vinte dias), em razão do nascimento de sua filha. 

Para a data de início do benefício fixo a data do nascimento da menor, qual 

seja, 15 de maio de 2017 (fl. 17). Por força do art. 1.288 da CNGJ 

DECLARO: I – Janaina Gonçalves da Silva; II – o benefício previdenciário 

salário-maternidade; III – no valor de 01 (um) salário mínimo; IV – 15 de 

maio de 2017; V – salário mínimo; VI – 15 de maio de 2017. Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada 

mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza 

alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei nº 6.899/1981, 

Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do 

Código Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da Lei nº 11.960/2009."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA ELEUTERIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA - EPP 

(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: 07/11/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 1 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALENCAR DE SARTIU (REQUERIDO)

JORGE JOSÉ DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 
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Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

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, 1 de agosto de 

2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238736 Nr: 2135-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238736

 Vistos etc.

Considerando que o pedido elaborado pela defesa à fl. 228/230 é 

extemporâneo, torna-se prejudicada sua análise.

Outrossim, saliente-se ao recuperando que os pedidos de autorização de 

saída deverão ser realizados com prazo razoável à análise, devendo 

estar guarnecidos de documentos idôneos a comprovarem suas 

alegações, sob pena de indeferimento.

Aguarde-se o cumprimento de pena, vindo-me conclusos na data prevista 

para progressão de regime.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 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.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238737

 Vistos etc.

Considerando que o pedido elaborado pela defesa à fl. 145 é 

extemporâneo, torna-se prejudicada sua análise.

Outrossim, saliente-se ao recuperando que os pedidos de autorização de 

saída deverão ser realizados com prazo razoável à análise, devendo 

estar guarnecidos de documentos idôneos a comprovarem suas 

alegações, sob pena de indeferimento.

Aguarde-se o cumprimento de pena, vindo-me conclusos na data prevista 

para progressão de regime.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 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.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 248371

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa do recuperando Sebastião 

Araújo da Silva, requerendo, em síntese, permissão para laborar como 

mecânico, de segunda-feira à sábado, entre 08h e 18h, na zona urbana e 

rural dos municípios de Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, 

Araputanga, Lambari D’Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Cáceres.

Requer, ainda, autorização para frequentar a Igreja “Testemunha de 

Jeová”, às quintas-feiras e sábados, entre 19h e 21h30min.

Nesse contexto, considerando que o recuperando comprovou estar 

laborando licitamente, conforme fl. 198, autorizo o apenado, pelo prazo de 

três meses, a se deslocar às cidades de São José dos Quatro Marcos, 

Araputanga, Lambari D’Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Cáceres, 

bem como laborar nesta urbe, de segunda-feira à sábado, entre 08h e 

18h, unicamente para prestar serviços com mecânico de sua empresa, 

devendo pernoitar em sua residência.

Acaso o recuperando necessite dormir em algum dos municípios acima 

mencionados, deverá juntar aos autos comprovante de hospedagem, sob 

pena de revogação da vertente autorização.

Com o transcurso do prazo acima fixado, deve o recuperando comprovar 

neste Juízo a manutenção ou alteração do emprego, como condição para 

permanência da autorização de trabalho.

Quanto ao pedido de autorização para frequentar a Igreja “Testemunha de 

Jeová”, não havendo comprovação do vínculo do recuperando com a 

referida entidade religiosa, indefiro o pedido.

Saliento que as demais condições aplicadas em audiência admonitória, 

deverão ser cumpridas pelo recuperando em sua integralidade, e que 

eventual descumprimento ensejará regressão de regime ao fechado.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico, Polícias Militar e 

Civil acerca da presente decisão.

 No mais, dê-se vista às partes para manifestação acerca do cálculo de 

pena à fl. 192, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para 

posterior homologação.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 47/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios Circulares n. 210/2018-CSC-CGJ e n. 

218/2018-CSC-CGJ, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

informando que não haverá necessidade de correição nas serventias 

extrajudiciais correicionadas no ano em curso pela equipe da 

Corregedoria, a teor do disposto no §2º do artigo 86 da Lei n. 4.964/1985 

(COJE);

RESOLVE:

I – REVOGAR PARCIALMENTE as Portarias N. 29/2018/DF/NM e 

34/2018/DF/NM, a fim de CANCELAR a realização de correição ordinária 

no serviço extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Nova Mutum, 

agendada para 13/08/2018, às 9h.

II – MANTER as demais disposições estabelecidas nas Portarias N. 

29/2018/DF/NM e 34/2018/DF/NM, no tocante à realização de correição 

ordinária no serviço extrajudicial do Serviço Notarial e Registro Civil do 

Município de Santa Rita do Trivelato, agendada para 03/08/2018, às 9h.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Remeta-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, à OAB-MT 

Subseção de Nova Mutum, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública em exercício nesta Comarca, bem como às Serventias 

interessadas.

Nova Mutum-MT, 1º de agosto de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

PORTARIA N.° 48/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios Circulares n. 210/2018-CSC-CGJ e n. 
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218/2018-CSC-CGJ, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

informando que não haverá necessidade de correição nas serventias 

extrajudiciais correicionadas no ano em curso pela equipe da 

Corregedoria, a teor do disposto no §2º do artigo 86 da Lei n. 4.964/1985 

(COJE);

RESOLVE:

I – REVOGAR a Portaria N. 35/2018/DF/NM, a fim de CANCELAR a 

realização de correição ordinária no serviço extrajudicial do 2º Ofício da 

Comarca de Nova Mutum, agendada para 27/08/2018, às 9h.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Remeta-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, à OAB-MT 

Subseção de Nova Mutum, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública em exercício nesta Comarca, bem como às Serventias 

interessadas.

Nova Mutum-MT, 1º de agosto de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109698 Nr: 5807-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JAIR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de diligência deverá 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de 

guias online diligência > emissão de guia de diligência ou guia de 

complementação de diligência. Referido pagamento deverá ser 

comprovado nos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001006-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MESSIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que apresente 

a guia de recolhimento respectiva, tendo em vista que o comprovante de 

pagamento ID: 14466229, não se fez acompanhar da referida guia, no 

prazo de legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001303-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001303-58.2018.8.11.0086 Vistos. Em que 

pese tenha o requerente providenciado a expedição de nova notificação 

extrajudicial à requerida (ID 13922054), não há prova de que a notificação 

se implementou, vez que o documento foi devolvido ao remetente. Assim, 

indesviável se atentar, na hipótese, para o teor da Súmula 72 do STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Diante disso, intime-se a requerente para, na 

pessoa de seu patrono, a emendar a inicial (artigo 2º, §2º c/c artigo 3º, 

caput, do Decreto Lei 911/69 e artigo 320, do Código de Processo Civil), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 

321, do mesmo Código. Após, retornem os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001131-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e, considerando que o endereço 

constante da informação de fl. 79 já consta nos autos, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito requerendo o que for de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor da decisão de fl. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48082 Nr: 3506-88.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Barreto Orrigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pelo 

procurador do requerente à fl. 154, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se quanto ao referido pedido.

Após, retornem os autos conclusos.

No mais, suspendo a audiência anteriormente designada, visto que os 

autos não retornarão a prazo para sua realização.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 2261-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B S S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Borges Marques ME (Mercearia e Casa de 

Carne Lider), Patricia Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Fontolan Scaramuzza - 

OAB:SP 220.482, Dimas Santiago de Oliveira - OAB:SP 197.376-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 pesquisa junto à Receita Federal, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75654 Nr: 4215-21.2013.811.0086

 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: HCdS, Jesuina Francisca da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Método de Comunicação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:MT 7.142-B, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:MT 

6129-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida por 

HELEN CAROLINE DA SILVA contra o GRUPO MÉTODO DE 

COMUNICAÇÃO, para condenar o requerido ao pagamento de indenização 

a título de dano moral à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).O 

valor indenizatório aqui estabelecido deverá ser corrigido monetariamente, 

a partir da data da sentença (data do arbitramento), nos termos da Súmula 

362 do STJ, com base no INPC, bem como os juros de mora devem ser 

estabelecidos em 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, 

consoante artigo 405 do Código Civil e artigo 161, § 1°, do Código 

Tributário Nacional.Assim, julgo extinto o feito com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que a sucumbência foi 

recíproca, entretanto, algumas considerações devem ser tecidas a esse 

respeito.Ante a reciprocidade sucumbencial, deveriam ser rateadas as 

custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, a autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, vez que patrocinada pela Defensoria 

Pública.Sendo assim, apenas a parte requerida deverá arcar com 50% 

das custas processuais.Quanto aos honorários sucumbenciais, nos 

termos do artigo 85, § 2°, c/c artigo 98, § 2°, do CPC, autora deverá pagar 

ao causídico do réu a importância equivalente a 10% sobre o valor da 

condenação, mastal obrigação permanecerá sob condição suspensiva de 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos.O requerido, por outro lado, 

não será condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois a 

autora foi assistida pela Defensoria Pública ao longo de toda a marcha 

processual, de modo que a referida instituição goza de autonomia 

funcional, administrativa e financeira, tendo as mesmas prerrogativas do 

Ministério Público e da Magistratura, não é possível a condenação da parte 

contrária ao pagamento de honorários em seu favor.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100306 Nr: 365-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metodo Armazens Gerais Ltda. ("Método"), 

Maria Odete de Oliveira Garcia, Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fls.83, 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 requerente, 

por seus advogados, para que retire em Cartório a Carta Precatória 

expedida nos autos para sua devida distribuição no juízo deprecado, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 2124-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM MAIKOM MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Assim, considerando que os valores penhorados do executado se tratam 

de verbas salarial, devidamente comprovado pelo demonstrativo de 

pagamento de salário de fl. 58, estas são impenhoráveis, conforme 

previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, havendo 

inclusive concordância do exequente quanto à impenhorabilidade de tais 

valores. Desse modo, determino a liberação dos valores penhorados às 

fls. 52/52-a em favor do executado. No mais, defiro o requerimento de fl. 

70 e, por consequência, determino que se proceda as buscas de bens em 

nome do executado, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ.Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem 

encontrado para a satisfação do débito.Caso negativo, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.Os autos deverão permanecer em 

Gabinete até que se processe a ordem de restrição/bloqueio junto ao 

sistema RENAJUD.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76033 Nr: 4609-28.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildon Becker - ME, Ildon Becker

 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 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 das Praças de fls. 66/67, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73698 Nr: 2217-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME, Marli 

Ines Minosso

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Tendo em vista que o valor bloqueado às fls. 68/76 é insuficiente para 

quitar o débito exequendo, defiro o requerimento de fls. 79.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ dos executados (CNPJ 

14.308.190/0001-13 e CPF 021.278.359-99).

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
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Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76677 Nr: 299-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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: Nara Cristina O. Barbosa 

Nery - OAB:MT 8.915, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 

6.193

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução e JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 920, ambos do Código de 

Processo Civil e, deixo de modificar ou rever qualquer cláusula contratual 

referentes ao contrato de empréstimo de capital de giro celebrado entre as 

partes, o qual é objeto da execução em apenso.Em virtude de sua 

sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da execução, 

nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Traslade-se 

cópia desta decisão para aos autos da execução em apenso, sob o n°. 

2217-18.2013.811.0086, código 73698.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81619 Nr: 4410-69.2014.811.0086

 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: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 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 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 2261-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B S S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Borges Marques ME (Mercearia e Casa de 

Carne Lider), Patricia Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Fontolan Scaramuzza - 

OAB:SP 220.482, Dimas Santiago de Oliveira - OAB:SP 197.376-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de 

renda das executadas. Assim, proceda-se às buscas pelo sistema 

INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86591 Nr: 2875-71.2015.811.0086

 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 Aparecido dos Santos, Maria Laudicelia dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Tibolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Martins de Almeida 

- OAB:MG 161.367, Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 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 as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 76/79, em 5 

(cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97011 Nr: 4458-57.2016.811.0086

 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: Rosa Teresinha de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 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 requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre a informação do Perito de fls. 103, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112246 Nr: 7148-25.2017.811.0086

 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: RRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Juchem - 

OAB:MT/23.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 3164-77.2010.811.0086

 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): Josemar de Almeida Alves

 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:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO proposta por B. V. FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOSEMAR DE 

ALMEIDA ALVES, 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 fls. 104.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116252 Nr: 1964-54.2018.811.0086

 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 TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por ADRIANO 

CASANOVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Postula o embargante pela concessão de assistência judiciária gratuita.

 Com a inicial, trouxe os documentos de fls. 22/24.

À fl. 25, foi determinada a emenda a inicial.

 Às fls.26/27, a embargante emendou a inicial.

 É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Analisando as condições pessoais do embargante, reitero que o pleito de 

assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico.

 Em que pese a parte embargante ter alegado que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas processuais, no sentido de que está 

desempregado recebendo apenas as parcelas do seguro desemprego, 

verifico que em consulta ao sistema Renajud este possui uma Toyota Hilux 

CD/4X4 SR, ano 2010/2011.

Ainda, o embargante está sendo patrocinado por advogados particulares, 

o que demonstra o mínimo de condição financeira.

 Desta forma, REITERO O INDEFIRIMENTO DA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao embargante ADRIANO 

CASANOVA, devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor 

não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que o embargante proceda ao recolhimento 

das custas processuais, nos termos do artigo 918, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 3954-56.2013.811.0086

 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: Celso Terlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O.

Considerando que a parte requerida pleiteou pela realização da pericia, 

esta deve efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) em sua integralidade, no valor fixado na decisão 

de fl. 117, em observância ao disposto no artigo 95, do Código de 

Processo Civil.

Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito do valor integral dos honorários periciais em juízo.

 Com o depósito, independente de nova conclusão, proceda à liberação 

dos valores ao perito Rodrigo Mustafá de Albuquerque.

No mais, intimem-se às partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentarem razões finais.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 4266-32.2013.811.0086

 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: Benedito Miguel Menolli, Loyde Panchoni Menolli, Jose 

Carlos Menolli, Marisa Panchoni Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arão Brilmann, Espólio de Dora 

Brilmann, Vital José Fialho Velho, Lea Tereza Brilmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 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. 164/166, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114973 Nr: 1331-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mira Sul Industrial Têxtil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Bolsoni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - OAB:45.553/RS

 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. 38, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 4545-13.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Andrade Benk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-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. 54/56, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99540 Nr: 6010-57.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 84, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114854 Nr: 1242-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocelin Auto Center

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zecar Implementos Rodoviários LTDA - ME

 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 correspondência devolvida de fls. 42, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARIA INES DE ALMEIDA Dados 

do Processo: Processo: 1000312-82.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.479,22 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/12/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: MARIA INES DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - MT15560/O Nome: MARIA INES DE ALMEIDA Endereço: Rua 

Concordia,, 2798 W, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: 

MARIA INES DE ALMEIDA 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, 

1 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARIA VALQUIRIA DA 

CONCEICAO SANTOS Dados do Processo: Processo: 

1000313-67.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.174,37 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 
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Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/12/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - MT15560/O 

Nome: MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO SANTOS Endereço: Rua das 

Amoreiras,, 2233,, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: 

MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO SANTOS 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, 

1 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000314-52.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.068,41 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/12/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - MT15560/O Nome: NILZA SOARES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

das Açucenas, s/n, quadra 28 lote 17, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERENTE: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 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, 

1 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DANIELLE DOS SANTOS Dados 

do Processo: Processo: 1000315-37.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.077,83 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/12/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: DANIELLE DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - 

MT15560/O Nome: DANIELLE DOS SANTOS Endereço: Rua das Itaubas, , 

s/n,, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Bloco B, 4 

Andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

Senhor(a): REQUERENTE: DANIELLE DOS SANTOS 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, 

1 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HAIRLLA BRITO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: HAIRLLA BRITO SANTANA 

Dados do Processo: Processo: 1000316-22.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.263,40 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/12/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: HAIRLLA BRITO SANTANA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - MT15560/O Nome: HAIRLLA BRITO SANTANA Endereço: Rua 

das Acerolas,, 1548,, Alto da Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: 

HAIRLLA BRITO SANTANA 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, 

1 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ROSINETE CRISTINA DE SOUZA 

Dados do Processo: Processo: 1000317-07.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.129,07 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/12/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: ROSINETE CRISTINA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - MT15560/O Nome: ROSINETE CRISTINA DE SOUZA Endereço: 

Rua dos Coqueiros,, s/n, quadra 16 lote 19, centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 585, Bloco B, 4 Andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 Senhor(a): REQUERENTE: ROSINETE CRISTINA DE SOUZA 

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, 1 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114217 Nr: 853-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC, MdSS, LdJC, RLPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 Isto posto, entendo que não há excesso de prazo no trâmite do presente 

feito e consequentemente constrangimento ilegal, assim como também não 

exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do 

acusado, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado José Augusto da 

Cunha.Aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 

01/08/2018, às 16hrs.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105794 Nr: 3741-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Abilio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos, etc.

Colhe-se do presente auto de prisão em flagrante que o autuado Eliano 

Abilio dos Santos, fora detido em estado de flagrância, por haver 

cometido, segundo a autoridade policial, o crime previsto no art. 306, da 

Lei 9.503/97.

Compulsando os autos, denota-se que momento após a prisão em 

flagrante fora concedida fiança ao flagrado Eliano Abilio dos Santos o qual 

realizou o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessarte, procedendo-se à análise formal do auto de prisão em flagrante, 

tem-se que constam as advertências legais quanto aos direitos 

constitucionais do flagrado. Foi à prisão efetuada legalmente e nos termos 

do art. 304 do CPP. A nota de culpa foi devidamente elaborada e entregue 

ao preso, nos termos do artigo 306 do CPP.

Não havendo, portanto, qualquer vício material ou formal que macule a 

peça e implique o relaxamento da prisão em flagrante, HOMOLOGO os 

autos de prisão em flagrante de Eliano Abilio dos Santos, uma vez que 

atendidos todos os comandos legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119924 Nr: 3608-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Nunes Serafim Correa Barbosa, Emili 

Cristina Matos Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001

 Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Evair Nunes Serafim Correa Barbosa. 

Intimem-se. Às providênciasExpeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 3304-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Teles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Isto posto, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a 

segregação provisória do acusado e, por essa razão, em consonância 

com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Murilo Teles 

de Oliveira. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 4413-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

Consta manifestação do Ministério Público (fls. 245/246) acerca do direito 

a remição do reeducando referente aos meses de maio, junho, julho, 

agosto, setembro, e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, bem 

como a realização de novo cálculo para constar a remição e ainda seja 

oficiada à direção da cadeia pública local solicitando informações acerca 

de eventuais trabalhos/estudos desenvolvidos pelo reeducando nos 

meses de fevereiro, março, abril, outubro e novembro de 2017 e março de 

2018.

A defesa por sua vez, requereu a remição de 76 (setenta e seis) dias 

referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, e dezembro 

de 2017 e janeiro, fevereiro e março de 2018.

 Decido.
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De proêmio, deixo de apreciar quanto aos dias laborados no mês de março 

de 2018, ante a ausência de pleito do Ministério Público, nos termos do 

artigo 126, §8.º, da LEP.

Ademais, considerando que o reeducando laborou 202 dias de trabalho, 

com fulcro no artigo 126, da LEP, DECLARO REMIDOS da pena do 

reeducando 67 (sessenta e sete) dias referentes aos meses de maio, 

junho, julho, agosto, setembro, e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro 

de 2018, conforme as planilhas de fls. 205, 203, 216, 229, 231, 233, 235 e 

240.

Elabore-se novo cálculo de pena, considerando a remição ora declarada e 

após, vistas as partes e em seguida, conclusos para deliberação.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública desta Comarca, solicitando 

informações acerca de eventual trabalho/estudo desempenhado pelo 

apenado nos meses de fevereiro, março, abril, outubro e novembro de 

2017 e junho de 2018 e, em caso positivo, seja a respectiva planilha 

encaminhada a este Juízo para sua posterior juntada.

Após juntadas das demais planilhas encaminhadas pelo Diretor da Cadeia 

Pública desta Comarca e considerando as planilhas já juntadas aos autos 

às fls. 244 (março/2018), 250 (abril/2018) e 256 (maio/2018), abra-se 

vistas as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67509 Nr: 2435-40.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANDRÉ MULLER, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MARCO AURELIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria quanto ao decurso do prazo (fl.160)

Decorrido e não tendo sido cumprido o determinado, desde já rejeito a 

exceção de pré-executividade de fls. 120/121.

Sem prejuízo, ante a noticia do óbito do executado IVO JOSE MULLER 

(fl.164), suspendo o curso da presente execução por 2 (dois) meses (art. 

921, I c/c art. 313, §2º, I do CPC).

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

regularização do polo passivo, incluindo os herdeiros do “de cujus” e 

apontando o seus respectivos endereços a fim de que sejam efetuadas 

as citações.

 Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105264 Nr: 3394-69.2018.811.0012

 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: GERALDO AMANCIO DE CASTRO, JESUÍNA ELPIDIA DE 

MIRANDA CASTRO, ADRIANO AKEGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDOQUEIBI MARTINS DE OLIVEIRA, 

FRANKLIN MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada dos requerentes para que no prazo de 10(dez) 

dias, proceda com o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento dos mandados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105683 Nr: 3642-35.2018.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER, GERHARDT 

RAMMINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelos 

requerentes para o dia 27 de agosto de 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá).

Intimem-se as testemunhas pessoalmente.

Intimem-se os requerentes por intermédio de seus patronos, via DJe.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 1508-35.2018.811.0012

 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: SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92546 Nr: 4053-15.2017.811.0012

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JULIANO 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo a parte autora requerido a citação de Justino Martins Pinto, 

sendo este pessoa estranha ao feito, determino intimação da requerente 

para esclarecimentos em 10 dias..

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 4217-14.2016.811.0012

 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: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA, BRUNO NUNES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de ref. 57, intime-se a parte requerente para 

manifestação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67313 Nr: 2294-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIO RESENDE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fls. 166/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92729 Nr: 4141-53.2017.811.0012

 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: CR DA SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101966 Nr: 1545-62.2018.811.0012

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M.DOS SANTOS HOTEL, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Marisa Mendes dos Santos ajuizou a presente ação de dissolução de 

sociedade empresária, c/c reconhecimento de sociedade de fato, em face 

de G. M. dos Santos & Cia Ltda. - ME, ambos qualificados.

 A petição inicial foi instruída com documentos.

Em ref. 04 foi proferida decisão fundamentada, a qual indeferiu a 

assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento na distribuição.

 Decorrido o prazo, a parte autora não recolheu as custas como 

determinado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e o autor não foi agraciado com os 

benefícios da assistência judiciária, nem mesmo juntou aos autos 

comprovante de pagamento de tais custas.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte autora não cumpriu o 

determinado.

Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75783 Nr: 3301-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

RECEBO no duplo efeito o recurso de apelação interposto 

tempestivamente pelo sentenciado BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES à 

ref. 164, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo 

Penal, vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade. O 

recorrente postulou a abertura de vista para apresentação das razões 

recursais.

Intimem-se as partes para apresentação de razões e contrarrazões 

recursais no prazo legal de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 600, caput, 

do CPP.

Em seguida, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103165 Nr: 2155-30.2018.811.0012

 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: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22.965/B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 10 dias, impugnar a contestação e 

documentos apresentados.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MACEDO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000061-92.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MONICA MACEDO SOBRINHO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de ação em que as alegações 

fundam-se em prática abusiva consistente na cobrança indevida de 

valores não contratados que são exigidos juntamente à fatura. Pugna pela 

devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente totalizando de 

R$478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) bem 

como a condenação da reclamada em reparação por danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO A autora afirma que é cliente da 

requerida possuindo um pacote de serviços de tv sendo que sempre 

honrou com seus pagamentos. Discorre que teve o canal telecine 

suspenso e quando então ligou e obteve mais três meses do canal sem 

acrescentar o plano. Entretanto, passou a receber cobrança de R$ 39,90 

(trinta e nove reais e noventa centavos) por aproximadamente 6 meses e 

desconhece o motivo de estar sendo cobrado desses valores. A parte 

reclamada admite que as cobranças foram legitimamente contratados, mas 

não demonstra a licitude das cobranças desses serviços. Em que pesem 

as alegações da reclamada de que o autor contratou esses serviços 

extras, bem assim, que os valores cobrados são legítimos, nada 

comprova. Por se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter 

produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa para demonstrar a legitimidade de tais cobranças no 

pacote contratado. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. 

INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não 

tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal 

e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na 

fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de inexistência de 

débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, 

mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza 

jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da sentença, porque 

mantido o valor nela estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano moral que lhes forem 

causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de 

três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Neste sentido, quanto ao dano material, conforme elencado, restou 

demonstrado o prejuízo de R$ 239,40 (duzentos e trinta e nove reais e 

quarenta centavos). Nessa senda, aplicável o disposto no art. 42, 

parágrafo único do CDC, impondo-se a repetição em dobro do pago 

indevidamente, o que alcança a quantia de R$ 478,80 (quatrocentos e 

setenta e oito reais e oitenta centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para (1º) CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o reclamante na importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento da sentença 

(Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês da citação bem como (2º) DETERMINAR a restituição do valor 

indevidamente descontado, objeto da presente reclamação, no valor de R$ 

478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), já na 

forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal 

nº 9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o arquivamento 

imediato. Cumpra-se. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo Nova Xavantina, 01 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000011-66.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ARNALDO DA SILVA 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

que versa sobre descumprimento de obrigação consistente na falha da 

reclamada em baixar o gravame, que impediu a parte Autora de transferir 

o bem. Pediu, provimento para determinar a baixa do gravame no veículo e, 

ainda, condenação para reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Com relação às preliminares de litispendência 

e conexão, alegadas pela Reclamada na contestação, rejeito-as, uma vez 
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que, ainda que a outra ação possa envolver a mesma situação fática, 

cuida-se de causas de pedir diferentes. Superada a preliminar arguida, 

passo para o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o feito 

amolda-se nos requisitos elencados no art. 355, I e II do Código de 

Processo Civil, porquanto não se vislumbra a necessidade de produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 4. No mérito, a pretensão é 

procedente. Com efeito. Verificam-se de todos os comprovantes trazidos 

aos autos que o veículo Chevrolet Agile LTZ, ano 2013, placa OBS 1826, 

cor prata, fora quitado, não havendo que se falar em óbice na 

transferência para o novo proprietário. Sabido, consabido e ressabido que 

uma vez adimplida a obrigação de uma das partes contraentes, à outra 

competira cumprir a sua. Afirma o autor que, ao dar entrada junto ao 

DETRAN/MT para efetivar a transferência do automóvel o sistema acusa o 

gravame. No caso dos autos, o autor efetuou o pagamento da 

integralidade do valor acertado, de maneira que efetuou a sua obrigação 

de pagar a tempo, modo e forma estabelecidos; todavia, a instituição 

reclamada não o fez, tanto que o documento que instrui a inicial, o 

Certificado de registro e Licenciamento do Veículo ainda consta em nome 

de terceiros o que não encontra justificativa na seara do ordenamento 

jurídico. Daí porque o direito deve-lhe socorrer para que exarar provimento 

determinativo para transferência. De outra banda, mesmo salientando que, 

em linha de princípio, descumprimento contratual, por si só, não geraria 

direito à reparação de ordem moral, o caso presente, diversamente, 

assume colorido tão intenso que autoriza a reparação respectiva. A tônica 

que este Juízo tem adotado é de conferir uma visão restritiva ao dano 

moral, de maneira a admiti-lo se e quando houver afronta ao comando do 

art. 5º, X da Constituição Federal, é dizer, nas hipóteses de violação à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, valores que 

guardam estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A reclamada desconsidera o direito da outra parte ao descurar do 

princípio da boa-fé objetiva, do que é dever tributário o dever de 

cooperação que se estabelece entra partes contratantes, que, no caso 

sob exame, extrapola seriamente, porquanto não é razoável submeter a 

autora à expectativa de que sponte sua a demandada vá cumprir com o se 

obrigou, mormente quando se abre a possibilidade de a autora arriscar-se 

a perder um negócio por fato que se atribui exclusivamente à demandada. 

Enfim, para que se venha a reputar ilícita determinada conduta, é 

necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a verificação 

de um comportamento grave que indique, de modo claro, que restaram 

superados todos os limites do razoável no comportamento da parte contra 

a qual se alegue a ofensa ao direito, ofendendo, dessa modo, a dignidade 

da pessoa humana. É a hipótese concreta vertida nos autos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento nos arts. 5º, V e X, 

da CF, 186 e 927 do CC e 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da 

presente demanda para (1º) CONDENAR a Reclamada BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a pagar à Reclamante ARNALDO DA 

SILVA FREITAS danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e (2º) 

DETERMINAR que a Reclamada proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à 

baixa do gravame que consta do CRLV do veículo marca/modeloChevrolet 

Agile LTZ, ano 2013, placa OBS 1826, cor prata. Para caso de 

recalcitrância, arbitro multa diária de no valor de R$ 100,00(cem reais), até 

o limite de R$ 20.000,00(vinte mil reais). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 01 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBIA CAETANO VERSIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000075-76.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ADEBIA CAETANO VERSIANE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda em que a alegação funda-se em 

ocorrência de falha na prestação de serviço de telefonia, eis que teve sua 

linha cancelada sem qualquer justificativa. Pugna pela condenação da 

reclamada em pagamento a indenização para reparação pelos danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO A solução da matéria 

controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No mérito, a demanda é procedente. Consta da inicial que a 

reclamante possuiu uma linha com pacote de telefonia e teve seu plano e 

linha cancelados, sem qualquer justificativa. Discorre que teve os serviços 

suspensos e mesmo efetivando contato nas vias administrativas, não 

obteve resultado satisfatório. Demonstra que a parte Reclamante tentou 

resolver o problema administrativamente, mas não logrou êxito em 

solucionar. A Reclamada, por sua vez, apresenta defesa genérica, 

apresentando telas que não possuem o condão de provar. Não se tem 

dúvidas de que houve negligência por parte da Requerida ao suspender o 

serviço de linha do telefone móvel do Reclamante, configurando assim, 

falha no serviço prestado por parte da Requerida. Neste sentido, a 

requerida também não trouxe qualquer prova de que as alegações 

vertidas na inicial são inverídicas, o que poderia ser facilmente 

comprovado pela demandada. No entanto, não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse diapasão, como a 

operadora não cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na 

manutenção do plano contratado e suspende os serviços. Impositiva a 

condenação da requerida em danos morais. Cumpre anotar que o caso em 

tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 
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pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não 

forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e consequências 

deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. 

Neste sentido, a pretensão da parte reclamante no tocante aos danos 

materiais de devolução em dobro dos valores pagos e não usufruídos na 

quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em dobro, merece acolhimento, 

porquanto a restituição é aplicável nos casos de cobranças indevidos e 

comprovadamente demonstrados por meio de comprovantes juntados aos 

autos com o apontamento da dívida. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente reclamação de indenização por 

danos morais proposta por ADEBIA CAETANO VERSIANE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. para (1º) CONDENAR a operadora reclamada 

ao pagamento de reparação pelos danos morais experimentados pela 

parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados 

desde a data do arbitramento, pelo IGP-M/FGV, nos termos da Súmula 362 

do STJ, mais juros de mora de 1% a contar da data da citação bem como 

para condenar a reclamada à restituição da importância de R$ 70,00 

(setenta reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

citação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação do Juiz de Direito, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 01 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-65.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000024-65.2018.8.11.0012. REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. DECRETO 

A REVELIA da reclamada nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995, tendo 

em vista que devidamente intimada para comparecer a Audiência de 

Conciliação se fez ausente, não apresentando sequer contestação nos 

autos. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a 

parte autora indenização por danos morais por falha na prestação de 

serviços pela reclamada, no que tange ao regular fornecimento de 

energia, diante de constantes interrupções por longos períodos. O 

reclamante reside na zona rural do município e é proprietário da Gleba 

denominada Fazenda Água Fria sendo responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/1336506-9, e que nos dia 10/01/2018 foi vítima de 

interrupção no fornecimento de energia ocasionado por rompimento de 

cabo de transmissão, sendo que imediatamente entrou em contato com, a 

requerida para que fosse solucionado o problema, mas a requerida mesmo 

se prontificando a restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, não resolveu o problema, tendo o reclamante que 

fazer novos protocolos de solicitação e inclusive até mesmo se deslocar 

da fazenda para cidade de Nova Xavantina para implorar pelo 

restabelecimento do fornecimento de energia, que só ocorreu no dia 

19/01/2018 ou seja 09 (nove) dias após a interupção. Que o reclamante é 

produtor de leite e derivados e depende da energia elétrica para 

manutenção de seus produtos que são responsáveis pela sua fonte renda 

e sobrevivência, e diante do longo período que ficou sem energia elétrica 

teve prejuízos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com perda de 

produtos que necessitavam de refrigeração para sua conservação, além 

do fato de ser portador da doença de Diabetes Melitus e necessitar tomar 

Insulina 02 (duas) vezes ao dia, sendo que o produto seve ser mantido em 

geladeira para sua conservação, necessitando dos préstimos do 

proprietário da fazenda vizinha para armazenar o produto, tendo que se 

deslocar durante o período de 09 dias de falta de energia diariamente 

cerca de 14 (quatorze) Km duas vezes ao dia para fazer uso da 

medicação, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na 

Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. O 

art. 176, II, da resolução n° 414/2010, a ANEEL estabelece o prazo para 

que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica em caso de 

suspensão, garantindo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

religação em unidades consumidoras rurais, igual a do requerente. 

Vejamos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: ... II - 48 (quarenta e oito) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

rural; (grifos nosso). Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento uma vez que trouxe transtornos e constrangimentos ao 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, DECRETO a Revelia da Reclamada 

nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995 e com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC), a 

partir da homologação da minuta, e acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 01 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-05.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

W. Z. R. (REQUERENTE)

FABIANO ZANELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010283-05.2015.8.11.0012. REQUERENTE: WANDERSON ZANELLA 

RABELLO, FABIANO ZANELLA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação 

de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para 

que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, 

realizem de cirurgia para implante de Anel Intracorneano em ambos os 

olhos do paciente, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde do requerente. A liminar foi deferida 

após o parecer do NAT (id 7862796), sendo necessário o bloqueio de 

valores da conta do Estado de Mato Grosso diante do descumprimento da 

medida liminar conforme R. Decisão constante (id 7862823). Antes de 

adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir sobre as 

preliminares aventadas pelo Estado e pelo Município. De início, não acolho 

o pedido de extinção do processo por ilegitimidade passiva, suscitada pelo 

reclamado ente municipal, que atribui a responsabilidade pelo fornecimento 

dos medicamentos pleiteados a União e ao Estado de Mato Grosso 

respectivamente. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, 

dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, 

em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Não obstante 

as teses defensórias, vislumbro que a ação merece procedência, isto 

porque o direito do menor encontra guarida nos artigos 6º e 196 da 

Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” "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 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação." A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, bem 

como as provas acostadas a peça exordial, especificamente com 

espeque no laudo médico, verifica-se a necessidade da parte autora ser 
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submetida ao procedimento médico, de forma PREMENTE, considerando 

sua renda familiar relativamente baixa, mormente porque se trata de 

providência médica de alto custo, conforme se denota acostado aos 

autos. Assim, diante de quadro fático no qual a recalcitrância do devedor, 

em evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, quais põem em 

risco os direitos fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser 

determinado a medida de obrigação de fazer contra os mesmos. É 

irrelevante, neste aspecto, seja o devedor pessoa física, jurídica, ou ente 

estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais de 

tamanha relevância, muito menos ao argumento de se estar optando pela 

primazia de princípios de Direito Financeiro ou Administrativo. O Poder 

Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado e Município, ora 

réus, frente ao entendimento jurisprudencial pacificado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. APNÉIA OBSTRUTIVA DO 

SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DOS ENTES ESTATAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE 

DISPENSAR O TRATAMENTO ADEQUADO À SAÚDE DE PESSOA 

CARENTE, IDOSA E DOENTE. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. 

APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. 

GARANTIA DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

DIGNIDADE HUMANA. 1. O art. 196 da Constituição Federal é norma de 

eficácia imediata, independendo de qualquer normatização 

infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à 

saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou insumos. 

2. A pretensão ao fornecimento de remédio ou de insumos, bem como à 

realização de determinado exame necessários ao tratamento da saúde 

pode ser dirigida à União, ao Estado ou Município, porque a 

indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS). 3. Prevalece nesta 

Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de 

medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde, direito individual do 

direito fundamental à vida. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Processo APL 

00078927420128260604 - Orgão Julgador 3ª Câmara de Direito Público - 

Publicação 21/06/2013) Por fim, é pacifico na jurisprudência que é dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, de modo solidário. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO AFASTADA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É inafastável a 

responsabilidade do Estado e do Município em fornecerem os 

medicamentos necessários à conservação da saúde do recorrido, em 

razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Concessão de 

liminar pelo juízo de primeiro grau, consistente na obrigação do recorrente 

disponibilizar o medicamento necessário para o tratamento médico do 

recorrido. Decisão de antecipação de tutela que não esbarra na proibição 

do art. 1º da Lei nº 9.494/97, pois não afronta a disposição dos artigos 5º, 

parágrafo único e 7º da Lei nº 4.384, tampouco a previsão dos artigos 1º, 

3º e 4º da Lei nº 8.437/92, haja vista que determina o fornecimento de 

medicamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 110017820148110011/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO DE PARKINSON - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - 

INADMISSÍVEL A RECUSA - DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO 

À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É 

obrigação de o Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária para o tratamento de 

saúde, em especial os casos mais graves. A sentença objurgada não 

merece qualquer retificação, permanecendo inalterada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014) DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. O 

reclamante formulou pedido para cumprimento de decisão que determinou 

aos reclamados a disponibilização ao reclamante do procedimento 

necessário para o acompanhamento do seu quadro clínico bem como para 

que preste o acompanhamento que o caso recomendar, seja 

medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente intimados para dar 

cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de bloqueio de valores, os 

reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual sobreveio o pedido de 

bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento da tutela específica 

concedida nos autos. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em casos 

como o presente, comporta acolhimento não obstante referido pedido 

pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas constitucionais 

afetas à execução contra a Fazenda Pública. Ademais, a Jurisprudência 

do C. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a 

determinação de bloqueio de verbas públicas em casos que envolvam 

questões de saúde onde exista recalcitrância dos órgãos públicos em 

prestar atendimento adequado aos administrados que não disponham de 

renda suficiente para arcar com o tratamento necessário. Em casos dessa 

estirpe, considera-se a prevalência daqueles postulados antes 

mencionados frente ao interesse financeiro do Estado, fator que legitima a 

tomada da medida. Outrossim, a medida tem como amparo legal o art. 497 

do CPC, que coloca à disposição do juiz algumas medidas coercitivas 

visando o completo adimplemento da obrigação de fazer imposta na 

decisão judicial. Nesse passo, importante ressaltar que as medidas ali 

previstas são meramente exemplificativas, não estando o julgado adstrito 

apenas àquelas hipóteses legais, podendo muito bem adotar outras 

medidas que reputar mais eficazes. No caso em testilha, diante da 

prevalência do direito à vida e à saúde ostentado pelo reclamante em 

relação ao direito meramente patrimonial defendido pelos reclamados, 

aliado à recalcitrância destes últimos em cumprir e promover o adequado 

tratamento de saúde da promovente, o bloqueio de verbas públicas na 

quantidade exata para o cumprimento da tutela específica se revelou a 

medida mais adequada. A título de ilustração trago os entendimentos 

explicitados nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM 

CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar violação 

de dispositivo constitucional, por se tratar de competência reservada pela 

Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. Possibilidade de 

bloqueio de valores em contas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - 

AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA 

TURMA, j: 05.06.2008) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE SAÚDE - PODER 

PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - ASSEGURA A 

EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - Cumpre 

ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, 

sobretudo no fornecimento de medicamentos, quando se tratar de moléstia 

grave e com atendimento de urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o 

bloqueio de verba pública a fim de compelir o ente público ao cumprimento 

da decisão judicial de fornecimento de medicamento a quem dele necessita 

para sobreviver, porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida 

a ser protegido acima de qualquer outro, como corolário do Estado 

democrático de direito. (TJ/MT - número: 18700, Des. José Silvério Gomes, 

ano: 2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE 

ELETROENCEFALOGRAMA - PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - 

LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - 

SOLIDARIEDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - 

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS 

DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, 

o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo 

ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de 

assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser 
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mantida a liminar que determina o Estado a providenciar o exame de 

eletroencefalograma e demais procedimentos necessários para o 

tratamento de saúde da menor, sendo que os seus pais não possuem 

condições financeiras para custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a 

Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio 

executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- 

Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no 

art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o 

fornecimento é de exames médicos específicos, chamado de 

eletroencefalograma. (TJ/MT - número: 121801, Des. Mariano Alonso 

Ribeiro Travassos, ano: 2010) A medida tem inteira aplicação nos 

procedimentos que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009, 

inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda Pública para análise do 

pedido de sequestro. Com essas considerações, o pedido relativo ao 

bloqueio judicial de verbas públicas visando o cumprimento da tutela 

específica encontra pleno amparo tanto nas normas constitucionais 

quanto na legislação processual, razão pela qual deve foi deferido como 

medida de direito. Tendo em vista a natureza do procedimento que, nos 

termos da legislação em vigor, se insere dentre aqueles que é de 

atribuição primária do Estado reclamado, foi por bem determinado, o 

bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. O Reclamante instado a 

manifestar, realizou a prestação de contas dos valores bloqueados para 

realização da cirurgia do requerente conforme constas IDs Nº 7862861, 

7862865, 7862890, 7862890 e 7862904. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR a medida liminar 

deferida nos autos (id nº 7862796) e consequente Bloqueio de Valores (id 

nº 7862823) CONDENANDO os órgãos réus, solidariamente, para que, 

arquem com os custos da cirurgia para cirurgia para implante de Anel 

Intracorneano; e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor do artigo 98 do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo 

Nova Xavantina, 01 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 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:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão constante dos autos, intime-se a parte autora 

para no prazo de 05 dias informar o atual endereço da parte ré.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68183 Nr: 917-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 47. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 359-83.2010.811.0044

 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: Rosenir Menino da Silva

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

300,54 (trezentos reais e cinquenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 195/198 . Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e 

setenta centavos) , para recolhimento da guia de custas e R$ 93,84 

(noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 1488-55.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosalina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A/ MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

63/66. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54228 Nr: 355-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourença dos Santos Rodrigues, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

90/93. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84799 Nr: 4575-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício 631/2018 informando a ausência do membro do 

Ministério Público na comarca, redesigno audiência para o dia 31/10/2018 

às 17:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84297 Nr: 4378-88.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMWZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZZZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZENAIR ZENAIDE ZANIN, Cpf: 

00004484193, Filiação: Carlos Alberto Zanin e Eleni Marli Weihch Zanin, 

data de nascimento: 02/05/1981, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADO, ajuizada por ELENI MARLI WEIHRICH ZAMIM, em 

face de ZENAIR ZENAIDE ZANIN. A autora é avó materna da menor, M. E. 

Z. nascida na data de 20.06.2007, contando atualmente com 10 anos de 

idade. Cumpre destacar que a autora convive e cuida da criança desde o 

nascimento, haja vista que a requerida deixou a criança sob os cuidados 

da requerente. Outrossim, a requerida NÃO possui condições de cuidar da 

filha, pois é alcoólatra e muito agressiva. Tanto é verdade que a outra filha 

da requerida a jovem Raissa Lara Zanin Franco, inclusive já registrou 

Boletim de Ocorrência dos “maus tratos” praticados pela requerida. Dessa 

forma, faz necessário a fixação da guarda judicial em favor da avó, uma 

vez que a menor já esta sob cuidado e responsabilidades da mesma, o 

que justifica o interesse na propositura da presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por edital, a parte 

requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio o 

Advogado Dr. Eric Ritter como curador especial a se manifestar no prazo 

legal. Após, voltem os autos conclusos.Cite-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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 31 de julho de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63986 Nr: 2336-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Ramos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício 631/2018 informando a ausência do membro do 

Ministério Público na comarca, redesigno audiência para o dia 24/10/2018 

às 17:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 185-06.2012.811.0044

 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: Alaor Ferreira Prego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana da Silva Toledo - 
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OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26679 Nr: 2711-48.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura 

(Procuradora Federal do INSS). - OAB:Mat.1662176

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17373 Nr: 1453-08.2006.811.0044

 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: Anair Baptista Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17284 Nr: 1361-30.2006.811.0044

 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: Anizia Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56838 Nr: 2319-35.2014.811.0044

 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: Elvira Josefa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lopes de Sousa - 

Procuradora Federal - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Traslade-se cópia para os autos em apenso (código:67595).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20354 Nr: 1815-73.2007.811.0044

 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: Fabio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17880 Nr: 1954-59.2006.811.0044

 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: Laurinda Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal - OAB:1553238/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 1177-64.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bueno Barbosa

 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:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29189 Nr: 2187-17.2010.811.0044

 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: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88550 Nr: 1801-06.2018.811.0044

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida do despacho de fl. 52, conforme segue: Vistos, etc.

Indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que inexiste razões de 

incidente capaz de tumultuar o processo.

Nos termos do artigo 64, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

petitório de fls. 42/48.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 236 Nr: 514-77.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Maria Fiori - 

OAB:122834/SP, Gilberto Maurício Vianna - OAB:10302/SP, Márcia 

Magnusson - OAB:123078/SP, Maria Cristina Garcia Correira 

Tavares - OAB:119315/SP, Ricardo de Oliveira Ricca - 

OAB:286325/SP, Rui Ferreira Pires Sobrinho - OAB:73891/SP

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1038 Nr: 159-96.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleumisse Marques Barbosa Bezerra, Beomice 

Marques Barbosa, Josimar Marques Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30382 Nr: 821-06.2011.811.0044

 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: Terezinha dos Reis Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Alves de Lima - 

OAB:47665/MG, Luiz Soares Leandro - OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87054 Nr: 964-48.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Hotel Fazenda Ltda ME ( Novo Hotel), 

Josimar Marques Barbosa, Alice Maria Marques Barbosa, Beomice 

Marques Barbosa, Marcos Renee Sartori Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 31-51.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlus Cristiano M. de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1757-94.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otmar Ivo Durks, Doris Durks

 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 
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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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 2078-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-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, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77488 Nr: 1034-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Malinovski, Paulino Malinovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 534-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE S. P. DI DOMENICO - ME, Arleide de 

Souza Pereira Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 258-02.2017.811.0044

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA FERREIRA 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 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 458-73.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 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 fl. 

255-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 2128-58.2012.811.0044

 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: Jose Carlos Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Calgaro, Mauro Luiz Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2642-98.2018.811.0044

 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: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.Processe-se em 

segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Pelo fundamento de fato e de direitos alegados pela 

requerente, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a ser pago por DENILSON KUCZER, a partir de sua 

citação, além de 50% das despesas extraordinárias, devidamente 

comprovadas.Remetam-se os autos ao CEJUSC, para designação da 

Sessão de Conciliação/Mediação, devendo o feito ser cadastrado no 

sistema informativo do Centro judiciário de Solução de Conflitos.Após, 

remetam-se os autos para a secretaria da vara, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/ 

Mediação, conforme dispõe o §5º do artigo 8º, da ordem de Serviço nº 

001/2012- NPMCSC.A secretaria da vara deverá proceder à citação 

pessoal do requerido, através de carta precatória, e intimação da parte 

autora, por meio de seu procurador jurídico, para comparecimento à 

audiência designada (parágrafos 3º e 9º, artigo 334).Atente-se à norma 

disposta no artigo 334 da legislação processual para que a audiência seja 

designada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o 

requerido ser citado com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

sendo que a intimação da parte autora será realizada na pessoa de seu 

advogado, conforme o §3º do mesmo dispositivo.Em caso de êxito na 

composição amigável, voltem os autos conclusos para homologação.Caso 

inexitosa a conciliação, deverá a parte requerida apresentar sua resposta, 

nos termos do artigo 5º, §1º da Lei nº 5.478/68, volvando-me os autos 
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conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.O não 

comparecimento da parte autora implicará em arquivamento do pedido e a 

ausência da parte requerida em revelia, nos termos do artigo 7º, da Lei nº 

5.478/68.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60978 Nr: 970-60.2015.811.0044

 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: Rosani Ines Eich Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado, para estar participando 

do Workshop “multiportas” no dia 14 de agosto de 2018, redesigno a 

audiência para o dia 24/09/2018 às 17:00 horas.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76847 Nr: 704-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilça Mendes Fontanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado, para estar participando 

do Workshop “multiportas” no dia 14 de agosto de 2018, redesigno a 

audiência para o dia 24/09/2018 às 18:00 horas.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 4546-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marino Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Código nº 84731

Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 37/39, pelos seus próprios fundamentos.

Por oportuno, intime-se o Ministério Público para apresentar contestação à 

reconvenção, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 2085-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, acerca dos novos 

documentos juntados às fls. 66/67, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90009 Nr: 1314-02.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE SOUZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Bela Vista, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

penhora/avaliação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36140 Nr: 2399-72.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER, PAULO SÉRGIO 

MISSASSE, MAC INSTALADORA ELETRICA LTDA, MILTON DOS SANTOS, 

VALDIR CARAVAJA, EDIVALDO RIBEIRO GOMES, LEOCEDIA TERESINHA 

BEE, ALINE LOPES DOS SANTOS RIBEIRO, ANTENOR PEREIRA DOS 

SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Valter Dornelles 

Dias - OAB:MT/9.084-A, CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - OAB:8011, 

FABIO CORREA RIBEIRO - OAB:353-A/ SE, IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, NIUCÉIA 

MARIA CORRÊA - OAB:9440-A, PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649-MT

 Diante do exposto, determino:i) Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de exclusão do polo passivo de VALDIR CARAVAJA;ii) 

Exclua-se do Sistema Apolo e capa dos autos o Requerido VALDIR 

CARAVAJÁ;iii) Intime-se, o profissional André Sharkos, que deverá ser 

intimado para que, no prazo de impostergável de 10 (dez) dias, apresente 

proposta de honorários e indique data, local, horário para a realização dos 

trabalhos e o prazo para apresentação do laudo. iv) Intime-se, via sua 

procuradora, a Requerida LEOCADIA TERESINHA BEE, para que apresente 

cópias dos documentos dos veículos atualizadas e comprovação de 

quitação do IPVA e DPVAT dos veículos, bem como, indique o local onde 

se encontram para fins de vistoria e avaliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias;v) Com espeque no teor do art. 465, § 1.º do Código de Processo 

Civil, determino que seja procedida à intimação das partes litigantes para 

que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, indiquem assistentes 

técnicos e quesitos, caso queiram.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90968 Nr: 1940-21.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 504 de 719



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro Antigo, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 952-73.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DE JESUS MOTTA

 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 do despacho a seguir 

transcrito: 1. Declarada aberta a audiência, considerando a falta 

injustificada da parte autora e de seu procurador, restou prejudicado o 

ato. 2. Concedo prazo de 05 (cinco) dias ao advogado da parte, para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 1831-22.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84808 Nr: 2062-68.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDINAR DOS ANJOS SILVA ME, LEUDINAR DOS 

ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para efetuar o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64636 Nr: 1838-72.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES BORDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71987 Nr: 971-11.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO VIDAL DOS SANTOS, BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimar o exequente do despacho a seguir transcrito: 

Remetam-se os autos ao distribuidor judicial para que proceda a alteração 

do polo ativo, fazendo constar Mauro Paulo Galera Mari; e no polo passivo 

Lauro Vidal dos Santos; 2. Após, intime-se a parte exequente, no prazo de 

15 (quinze), para requerer o que entender de direito.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 2912-98.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA 

- OAB:19185/A

 Isto posto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art.487, I do Código de Processo Civil, e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para:a) 

confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada (fl. 

146/148);b) condenar o requerido ALEXANDRE DEMORI na obrigação de 

não fazer consistente na abstenção de realizar queimadas, sem licença 

prévia nas áreas de pastagens e/ou autorização expressa do órgão 

ambiental competente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) por metro quadrado de área queimada;c) condenar, ainda, o 

requerido ALEXANDRE DEMORI a indenizar o dano ambiental provocado 

pela queimada em pastagem sem autorização e licença prévia, estipulado 

em R$ 1.000,00 (Um mil reais) por hectare queimado 338, no total de 

R$338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais) com base nos fatos e 

fundamentos dispostos, posto que violado o artigo 14 da Lei n. 6.938/81 e 

art. 225, §3º da Constituição Federal/88, cujo juros de mora de 1% fluem a 

partir da citação e correção monetária a partir da presente sentença, 

calculados pelo INPC/IBGE.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas do processo.Sem condenação em honorários, nesse sentido o 

STJ já se manifestou: “Em caso de procedência da pretensão ajuizada em 

ação civil ex delicto pelo Ministério Público, ilegítima a condenação do 

vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que, 

por definição legal (art. 23 da Lei 8.906/94), os honorários são destinados 

tão-somente ao advogado” (STJ – 4º Turma, RESP 34.386-SP, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j.24.2.97, negaram provimento, v.u., DJU 24.3.97, p. 

9.019).Saliento que a indenização deverá ser recolhida em prol do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Peixoto de Azevedo, 31de julho de 2018.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 3184-87.2015.811.0023

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, acerca dos novos 

documentos juntados ás fls. 72/74, no prazo de lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65507 Nr: 2781-89.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82262 Nr: 355-65.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL proposta por MARIA 

DAS DORES SILVA SOUSA em face de INSS.

No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 64).

Relatei. DECIDO.

Tendo em vista a manifestação de fl. 64, extingo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89217 Nr: 837-76.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VIDAL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RIBEIRO CORREIA 

DE SOUZA - OAB:19393

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a petição fls. 41/66, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1869-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DOS REIS DAUFENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691B

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado que foi expedida carta 

precatória para a Comarca de Guarantã do Norte-MT, para oitiva da 

testemunha Gabrial Nogueira de Moraes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-04.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010158-04.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WAGNER DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S.A Senhor(a): 

Alexandre Miranda Lima Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da requerida, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para o 

cumprimento integral da decisão, ou seja, depositar o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Despacho/Decisão: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 330,75(trezentos e trinta reais e 

setenta e cinco centavos); b) determir que a promovida exclua o nome e 

CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 

dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-58.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIL BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010232-58.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE NIL BORGES Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Senhor(a): JULIO CESAR 

TISSIANI BONJORNO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da Gazin Industria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos ltda, ora exequente, nos termos do processo acima 

indicado, para no prazo legal manifeste-se quanto ao requerimento do 

autor José Nil Borges, ora executado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 
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35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-20.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000137-20.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.145,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSILENE SILVA MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Senhor(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DA REQUERIDO (A), nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para no 

prazo legao de 15 (quinze) dias cumprir integralmente a decisão/sentença, 

sob pena de penhora. Despacho/Decisão: Pelo exposto, opino por: a) 

rejeitar as preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 145,80 (cento e quarenta e 

cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte promovida, pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000024-32.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 34,55; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, 

nos termos do processo acima indicado, para que no prazo legal de 5 

(cinco) dias indique o número da conta corrente para o levantamento do 

valor depositado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-56.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTELECOM S/A- (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010021-56.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABIANE LEMOS MELO Parte Ré: REQUERIDO: BRASILTELECOM S/A- 

Senhor(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para no prazo 

legal de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento no valor de R$ 3.822,34 

(três mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) sob 

pena de penhora on line. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-72.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FRANCESCO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE MATUPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010395-72.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

HELIO FRANCESCO ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL - 

AGENCIA DE MATUPA Senhor(a): GUSTAVO AMATTO PISSINI Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para que no 

prazo legal de 15 (quinze0 dias, pague o valor de R$ 7.284,40 (sete mil e 

duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), sob pena de 

penhora on line. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-66.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010031-66.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.799,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ELCIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO LTDA Senhor(a): MAURÍCIO RICARDO ALVES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DA REQUERIA, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, para no prazo legal de 15 

(quinze) dias cumprir integralmente a sentença, sob pena penhora on line. 

Despacho/Decisão: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar as 

preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; c) condenar as partes promovidas, 

solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 1.799,00 

(hum mil setecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte 

promovida, solidariamente, pagar à parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 71/2018-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal 51/1985, que estabelece o dia 06 de 

agosto de cada ano, dia do padroeiro do Município, como a data 

comemorativa do aniversário de Pontes e Lacerda;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 47/2018, que divulgou o feriado 

municipal no dia 06 de agosto de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Fórum desta Comarca no dia 06 de 

agosto de 2018.

 Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais com vencimento nessa 

data para o próximo dia útil subsequente.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da 

Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, dando-se 

ciência à Promotoria de Justiça, à Defensoria Pública, à OAB e ao público 

em geral, afixando-se cópia no quadro de avisos do Edifício do Fórum.

Pontes e Lacerda, 01 de agosto de 2018

Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITELMAR CARLOS TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nomeio como perito nos autos o Doutor Reinaldo Prestes Neto – CRM/MT 

5329 (Endereço: Rua Pelotas, 7, Quadra 05, Bairro CPA I, CEP n. 

78.055-100, Cuiabá - MT. Tel. 65 – 98117-0025 / 65 – 3641-7100 / 65 – 

98444-2744 / reiprestes@hotmail.com), independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor Reinaldo Prestes Neto, no valor de 

R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53577 Nr: 4416-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Souza-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerente para recolhimento das custas processuais em 

dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168078 Nr: 4165-44.2018.811.0013

 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: ELIAS JOSÉ NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

ELIAS JOSÉ NOGUEIRA propôs a presente Ação de Aposentadoria Rural 

por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido.
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Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

 Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo autor.

É o relatório. Decido.

MÉRITO

A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que:

“§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”.

Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente 

para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos:

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural

Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário.

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora.

 Esse início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva.

Dessa forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 28/2/2018.

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme Manual de Cálculo da 

Justiça Federal.

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 

3º do CPC.

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.: 168112 Nr: 4192-27.2018.811.0013

 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: FRANCISCA DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 08/11/2017.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.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.: 117738 Nr: 2778-62.2016.811.0013

 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: SENIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LÚCIO DOS SANTOS, SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53577 Nr: 4416-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Souza-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Diante da inexistência de bens penhoráveis, suspenda-se nos termos do 

art.40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 3656-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pinto Coelho 

Vimeiro - OAB:MG-99550, Samantha Lamée Silva de Morais - 

OAB:135.308, Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.139,69 (um mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e nove 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 252. 

Este valor deverá ser pago de forma única, sendo R$ 1.139,69 (um mil e 

cento e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125245 Nr: 5907-75.2016.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Romeu Redivo, Domingos Gilberto 

Redivo, Gerson Redivo, Euder Gilmar Redivo, GEZO JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 4439-91.2007.811.0013

 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: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Carla Fabiana Evers Brusamolin - OAB:OAB/PR 25.948, Fernanda 

Portugal Vallim - OAB:OAB/PR 44.599, Thais Portugal Zaitter - 

OAB:OAB/PR 36.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF do executado 

na mesma petiçlão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 476-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da devolução do 

mandado de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 3152-93.2007.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-MT

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52844 Nr: 4227-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Plinio Greipel, Ivone Pinheiro Greipel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Takeo Sato - 

OAB:100048, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193/MT

 Suspenda-se até julgamento do agravo;.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 48-59.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bottari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B

 Ao exequente para que se manifeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Ao executado para que deposite em juízo o valor que entende correto 

como prova de boa fé, em cinco dias..

Ao contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55694 Nr: 1201-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Nomeio a UNEMAT paa defesa do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84639 Nr: 2159-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Mantenho a decisão recorrido por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se resultado do julgamento do agravo de instrumento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65618 Nr: 1657-38.2012.811.0013
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Humberto 

Marchezan Auzani - OAB:6.624, William Khalil - OAB:6.487

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 4131-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Conceição Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52832 Nr: 4123-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV Record

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Cumpra-se v. acórdão.

As partes para prosseguimento, devendo ser esclarecido pelas partes 

quem inseriu questionamentos indevidos no acórdão de fls.135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156445 Nr: 11018-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Carnes Vale do 

Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, em razão da recuperação judicial, nos termos do art. 924, III, do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição.Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação.P.R.I.Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90463 Nr: 2164-28.2014.811.0013

 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: Rosani Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12768 Nr: 1911-94.2001.811.0013

 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: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47149 Nr: 3816-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Dê-se vistas ao embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80919 Nr: 3076-93.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, Márcia Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada as 

fls.101/103, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94535 Nr: 5386-04.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Libineia de Sá Carvalho

 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:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 5198-45.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alethea Assunção Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Donizete 

Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 1516-05.2001.811.0013

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Garcia Redivo, Domingos Gilberto Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A em face de 

Edna Garcia Redivo e outro, fundada em documento de dívida.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$13140,00.

 Devidamente citado, os executado não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um 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. O tempo cura.

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 do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81000 Nr: 3162-64.2012.811.0013

 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: MANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60189 Nr: 531-84.2011.811.0013

 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: Rosa Salustriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82994 Nr: 370-06.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. da Silva Neto-Me (Lacerda Cell), José 

Lourenço da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 
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mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 4176 Nr: 408-09.1999.811.0013

 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): Romeu Martins Cano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A em face de 

Romeu Martins Cano, fundada em título de crédito.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$46852,80.

 Devidamente citado, os executado não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um 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. O tempo cura.

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 do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81097 Nr: 3265-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoogen Representações Comerciais LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de EXECUÇÃO promovida por Banco Bradesco S.A.

Devidamente citado, o executado deixou de efetuar o pagamento.

O exequente, instado a se manifestar, pugnou pela tentativa de bloqueio 

de numerário, através de penhora on line, que restou inexitosa.

Instado a se manifestar indicando bens à penhora, pugnou pela 

suspensão do processo.

 Transcorrido o prazo, intimado pessoalmente para cumprir a diligência, 

indicando bens à penhora, deixou de cumprir com a diligência que lhe 

incumbia.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Conforme cediço, em pacífica jurisprudência a seguir colacionada, cabe 

ao exequente o dever de indicar bens à penhora e não transferir ao Poder 

Judiciário tal mister em localizar bens penhoráveis.

 Ademais, não é o Poder Judiciário órgão consultivo do Poder Executivo, 

para fazer consultas e pesquisas visando atender o desejo da Fazenda 

Pública, que se queda inerte, aguardando que o Poder Judiciário 

impulsione o processo e execute a dívida em seu favor.

Ressalta-se jurisprudência neste sentido:

 Processual civil. Execução fiscal. BACENJUD. RENAJUD. Tentativas 

infrutíferas. Art. 185-A do CTN. Indicação de bens passíveis de penhora. 

Impossibilidade de aplicação, no caso. Ônus do credor. Ausência de 

demonstração do exaurimento de diligências. Precedentes. Agravo 

inominado improvido. 1. Agravo Inominado que indeferiu o pedido 

formulado pela agravante, em relação à intimação da executada para 

indicar bens à penhora. 2. Admite-se, excepcionalmente, a requisição 

regular da autoridade judiciária no interesse da justiça, para localização de 

bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou 

todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem 

como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios 

próprios, hipótese não refletida nos autos. 3. Não é função do Judiciário a 

satisfação do interesse do credor na execução fiscal, não podendo 

substituir-lhe determinando, desde logo, providência que a este competia. 

Com efeito, entendo que cabe ao exequente indicar os bens do executado 

que poderão ser constritos com o objetivo de satisfazer o crédito. Dessa 

forma, não cabe ao Poder Judiciário, sabidamente de recursos humanos e 

financeiros limitados, assumir atribuições que cabem ao credor. 4. Apesar 

de assistir ao credor o direito de ver satisfeito o seu crédito, só se deve 

deferir a medida prevista no art. 185-A em hipóteses especiais. Constitui 

ônus do exequente, envidar os esforços necessários à localização de 

bens do executado, tais como o envio de requerimentos aos cartórios de 

Registro de Imóveis, ao Departamento de Trânsito, etc, o que, in casu, não 

restou demonstrado. 5. Precedentes. Agravo inominado improvido.

(TRF-5 - AG: 1050702014405999901, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Quarta Turma, Data de Publicação: 29/05/2014) (g.n.)

 Por derradeiro, no que tange ao pedido de expedição de ofício eletrônico 

ao Sistema INFOJUD da Receita Federal, encontra-se consolidada a 
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jurisprudência no sentido de que ao Juízo não cabe substituir-se à parte 

nas diligências que lhe competem para localização do devedor e de bens 

para penhora, salvo se provada o esgotamento razoável das tentativas 

neste sentido.

 No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em 

cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que 

pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de 

endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

 Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, 

porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na 

jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem 

justificativa razoável.

Desta forma, a inércia do exequente em indicar bens à penhora, mesmo 

após cientificado PESSOALMENTE para cumprir tal diligência, não pode 

passar in albis, logo a extinção do feito, por força do art.485, III do CPC é 

medida que se impõe.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC DE 

2015 - ABANDONO DE CAUSA - CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA. Na forma do art. 485, III, CPC/2015, será extinto o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de 

causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da 

parte para que supra a falta.

(TJ-MG - AC: 10188150031766001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 07/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/08/2017)

ISSO POSTO,

 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.485, III do CPC.ss

PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26361 Nr: 1378-96.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia-Arquitetura e 

Agronomia-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semilha Ganal Agropecuária Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Miguel da Costa Neto - 

OAB:13671-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo Conselho Regional de 

Engenharia-MT. Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da 

quantia líquida, certa e exigível de R$4314,21.

 Devidamente citado, os executado não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um 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. O tempo cura.

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 do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 27/04/2005 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 2519-72.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Antonio Tereza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85796 Nr: 3412-63.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nestorio Pachuri

 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:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 60749 Nr: 1088-71.2011.811.0013

 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: Maria Aparecida Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.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.: 63101 Nr: 3443-54.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barros Neto

 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:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 3847-08.2011.811.0013

 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: Renata Gonçalves Coimbra

 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:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92574 Nr: 3901-66.2014.811.0013

 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: Ester Pereira Ortiz

 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:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 1824-21.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rumão de Oliveira

 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:

 às partes acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Intime-se para pagamento dos honorários,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90802 Nr: 2446-66.2014.811.0013

 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: Roberto Arevalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 2189-75.2013.811.0013

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Almeida Bretas, Celia de Andrade 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF/CNPJ dos 

executados na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64168 Nr: 215-37.2012.811.0013

 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: Sonia Alves da Cruz

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 4142-45.2011.811.0013

 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: Terezinha Cândida Bolognani Gino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 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:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais julgo 

procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar a 

autora o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou do indeferimento administrativo – 

se for o caso –, o que faço com fulcro assente no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Os juros de mora incidem a partir da citação, a 

teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”).Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 475, § 2º do CPC.Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Após o 

trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84725 Nr: 2247-78.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Castilho

 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:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais julgo 

procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar a 

autora a aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso, o que faço com fulcro 

assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”).Determino 

que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 

e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida.Por fim, fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 475, § 2º do CPC.Publique-se. Intime-se. Registre-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47825 Nr: 4481-09.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais.

Aguarde-se o cumprimento integral do acordo, devendo a parte 

apresentar comprovante do pagamento da mparcela todo mês nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 4204-56.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhambi Alimentos Norte Ltda, Celso Ludwig, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisângela Sanches Ferreira 

de Andrade - OAB:MT-15154, Elisângela Sanches Ferreira de 

Andrade - OAB:OAB/MT nº15.154, Gracieli Borges Maria - 

OAB:21832/O, Jaqueline Peres Lessi - OAB:OAB/MT nº15.343, 

Jaqueline Peres Lessi Lisandro - OAB:MT-15343

 às partes para que se manifestem se insistem com a prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 1216-91.2011.811.0013

 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: Osvaldo Batista

 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:

 Às partes para prossegumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80651 Nr: 2782-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 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: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com urgência, ao inventariante para atender o requerido pela PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48591 Nr: 518-56.2009.811.0013

 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: JAP, IAP, Iloir Philipiak, Júlia Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.
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Às partes para proseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 2003-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdM-m, KSdM, Fabiane de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Austregesilo Aparecido Santana Pinto de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 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.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 2003-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdM-m, KSdM, Fabiane de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Austregesilo Aparecido Santana Pinto de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Notifique-se para que constitua novo patrono no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52630 Nr: 3920-48.2009.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Oliveira, Maria Leandra Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BINOTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277014, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 INTIMO o douto advogado da parte requerida a retirar os autos com carga, 

conforme solicitado, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO FERREIRA PESCADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

DO PROCESSO: 1001579-17.2018.8.11.0013 ESPÉCIE: [APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: EDEMILSO 

FERREIRA PESCADA Advogado do(a) AUTOR: THIAGO MOREIRA 

RODRIGUES - MT0021494A RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Advogado do(a) RÉU: Vistos. Vistos. Defiro a AJG, ante a 

afirmação de lei. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum. 

De acordo com o Código de Processo Civil são dois os requisitos 

indispensáveis à antecipação da tutela, em torno dos quais deve 

circunscrever-se a cognição, quais sejam, a probabilidade do direito – 

fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade de ineficácia 

material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela 

definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse preceito 

entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores 

para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em discussão, o autor 

alega que nunca celebrou qualquer contrato com a parte requerida, sendo 

certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de maus pagadores, por 

dívida que não reconhece. Da análise detida dos autos, bem como dos 

argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do pedido poderá 

acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor. Verifico 

ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma clara e precisa, 

preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos autos indícios de 

prova que autorizassem a concessão nesta fase processual dos pleitos 

iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a antecipação de 

tutela pretendida para determinar a parte requerida que proceda ao 

restabelecimento do benefício de Auxilio Doença à parte Requerente no 

prazo de quinze dias. Na seqüência, prossiga-se com a citação do 

requerido com as advertências legais para apresentar resposta, querendo 

e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão 

quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a 

contestação dê-se vista ao autor para impugnação. Cumpra-se. , 1 de 

agosto de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60449 Nr: 789-94.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Fiorelo Cominetti, Ilse Strub Cominetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Hanel, Maria Aparecida Dario Hanel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Tadeu Silva - 

OAB:16343/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana aparecida poncio de 

oliveira - OAB:OAB/PR - 26.713, Tulio Marcelo Denig Bandeira - 

OAB:26713-PR, Tulio Marcelo Dening Bandeira - OAB:PR 26713

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 221 

e verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

34.605,14 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais)para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 517 de 719



 Cod. Proc.: 119675 Nr: 3464-54.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Maria Rosangela de Jesus, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo do pedido (19/02/2016 – fl. 12). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação (25 de julho de 2016, ref. 8), à taxa de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (05/03/2018 – fls. 54/58), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127766 Nr: 7109-87.2016.811.0013

 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: Nilma Geralda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Nilma Batista da Silva, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo do pedido (10/04/2014 – fl. 08). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação (22 de novembro de 2016, fl. 12), à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (12/03/2018– fls. 96/101), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125614 Nr: 6043-72.2016.811.0013

 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: FABIO ALBUQUERQUE 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício de 

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo (15 de setembro de 2016 – fl. 29). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe 

o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a CONVERSÃO do 

benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial (05 de 

março de 2018 – fls. 69/73), inclusive, com direito à percepção do décimo 

terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128166 Nr: 7264-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleide de Oliveira Rolim

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Maria Cleide de Oliveira Rolim, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (19/08/2016 – fl. 13). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(16 de novembro de 2016, ref. 6), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (06/03/2018 – fls. 50/54), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 
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parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112301 Nr: 992-80.2016.811.0013

 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: OLGA STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Olga Stein, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo, 

cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício 

(20/12/2009 – fl. 12). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(17 de abril de 2014, fl. 34), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (04/12/2017 – fls. 78/82) inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128170 Nr: 7265-75.2016.811.0013

 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: RENILDA BARBOSA SANDOVAL DE ARAUJO

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Renilda Barbosa Sandoval, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (05/03/2014 – fl. 14). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(21 de novembro de 2016, fl. 26), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (06/03/2018 – fls. 67/70), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118894 Nr: 3171-84.2016.811.0013

 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: EDSON VIEIRA MOULAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Edson Vieira Moulaz, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo do pedido (12/04/2016 – fl. 11). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação (18 de julho de 2016, fl. 23), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (05/03/2018– fls. 73/77), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111855 Nr: 841-17.2016.811.0013

 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: Jacy de Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se a 
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incapacidade constatada no exame pericial é considerada temporária ou 

permanente.

Com a juntada das informações do perito, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito.

Após, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122760 Nr: 4767-06.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues Fernandes

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Maria de Fátima Rodrigues Fernandes, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício (20/05/2016 – fl. 13). O pagamento retroativo deve 

ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação (13 de setembro de 2016, ref. 8), à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (04/12/2017 – fls. 65/70), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135257 Nr: 1564-02.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 24).Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147727 Nr: 6897-32.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ....Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos 

dos arts. 487, inciso I, c.c. art. 490 e art. 702, §8º, do NCPC, e, 

consequentemente, DECLARO constituído de pleno direito o título 

executivo judicial.CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios de sucumbência, 

este último já fixado por ocasião do despacho inicial no patamar de 5% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, inciso I 

a IV, do NCPC (neste sentido: TJMG, AC: 10251160008784001, MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/08/2017, 14ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2017).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.Decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias e, não havendo interposição de recurso, CERTIFIQUE-SE. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Cartório da Distribuição e Contadoria 

para que sejam procedidas às anotações e registros de estilo, 

cadastrando-se o presente feito como sendo execução de ação monitória 

(fase de cumprimento de sentença). Na sequência, INTIME-SE o 

embargante, por meio de seu advogado, via DJE, para que efetive, em 

Juízo, o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, em caso de não pagamento, ser acrescido no montante global 

exigido multa legal no valor equivalente a 10% e honorários de advogado 

no patamar de 10%, bem como extração de mandado de penhora e 

avaliação, consoante dicção do art. 523, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil.A escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, 

deverá consignar as circunstâncias previstas no art. 523, §§ 2.º e 3.º do 

Código de Processo Civil.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148047 Nr: 7059-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra WAGNER DA SILVA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 67, o exequente requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, em decorrência da 

quitação do débito de forma administrativa.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 67 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.
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REVOGO A LIMINAR deferida de fls. 37/38.

 CONDENO a exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da inexistência da 

triangularização processual.

DETERMINO a liberação do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa NPF2390, 

da restrição judicial via Sistema Renajud.

Ademais, considerando que o pedido de desistência do feito é 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135441 Nr: 1660-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZERINO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da 

parte autora ALZERINO JOSÉ ALVES, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação, qual seja, 16 de setembro de 2016 (fl. 49). b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial, qual seja, 17 de maio de 2018 (fls. 80/83), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. c) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 43/44 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC..PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119446 Nr: 3351-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por 

meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados à fl. 44 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2411-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora NATANAEL HILÁRIO, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

citação, qual seja, 24 de abril de 2017 (fl. 60), uma vez que a data do 

indeferimento administrativo é anterior ao último vínculo empregatício do 

autor (fl. 70.b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário 

de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 17 de maio de 2018 (fls. 91/94), 

inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. 

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 

85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei 

Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados às fls. 55/56 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em 

consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, 

REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

em reexame necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do 

art. 496, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140997 Nr: 4056-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - OAB:232.751, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

VERA LUCIA MOREIRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 70/71 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 
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mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 70 [item 2].

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102219 Nr: 3022-25.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandira Soares de Araujo

 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:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por 

meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados à fl. 73 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165247 Nr: 2805-74.2018.811.0013

 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: Fernanda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 18).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º 

do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 4705-97.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES ARIELPS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT16.802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFRANIO ALENCAR DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:142901

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MAX DELIS DE 

QUEIROZ em desfavor de CONFECÇÕES ARIELPS LTDA.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento dos 

honorários, conforme informado à fl. 87.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145157 Nr: 5752-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Dias

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da 

parte autora JOSÉ FERREIRA DIAS, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 17 de outubro de 2016 (fl. 13 .b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 17 de maio de 2018 (fls. 48/52), inclusive, com 

direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional .c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 18 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC...PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 440-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 18 de agosto de 2017 (fls. 33/34).O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte nos arts. 85, § 8º, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Em não havendo recurso voluntário 

e levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença 

condenatória ora proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, em reexame necessário, em observância à 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.Nos termos dos arts. 

1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos 

benefícios: (i) nome da segurada: MARIA JOSÉ DE LIMA; (ii) benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL; (iii) renda mensal atual: 

100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do 

benefício (DIB): 18 DE AGOSTO DE 2017; (v) renda mensal inicial (RMI): 

100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 4978-28.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delicio Dias Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 325/326, para tanto, RETIFICO parcialmente a 

sentença proferida à fl. 313 e, consequentemente, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, com 

observância na Resolução 11/2014-TP, para a realização do pagamento 

da quantia em dinheiro equivalente a:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício do autor Delicio Dias 

Santiago, observando-se os dados bancários trazidos à fl. 325;

II – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. James 

Rogério Baptista e;

III – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Ademais, MANTENHO o restante da sentença na íntegra.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135583 Nr: 1719-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edtânio Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DO CARMO NOBRE 

JUNIOR - OAB:23279/O

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ANA PAULA 

SOUZA FREITAS DE OLIVEIRA contra EDTÂNIO SANTOS DE OLIVEIRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 163/164 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

O Ministério Público, por sua vez, foi favorável a homologação do acordo 

(fl. 174).

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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152061 Nr: 8923-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do pedido da parte 

requerida (ref. 42).

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164352 Nr: 2303-38.2018.811.0013

 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: EGIDIA MARTINEZ JIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do pedido da parte requerida 

à fl. 56 (ref. 31).

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166493 Nr: 3409-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA FELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER HERMENEGILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANA LUCIA DA SILVA FELES, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO contra ELIEZER HERMENEGILDO DE SOUZA, 

também qualificado nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de folhas retro.

Em ato contínuo, a autora, por ocasião da audiência de conciliação, 

requereu a desistência do processo (ref. 21).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos, a autora não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito.

 Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo a autora, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, ficando, 

todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade (NCPC, art. 98, §3º). No 

entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102520 Nr: 3170-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feitosa Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102461 Nr: 3139-16.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 3146-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Neusa Narciso Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 335-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Jessus Souza- ME, Marcelo de 

Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 197/198, uma vez que a consulta aos Sistemas 

Renajud e infojud já foram realizadas às fls. 182/186, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome da parte executada, além de que 

a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação aos 

executados no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140339 Nr: 3850-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que se abstenha de cessar o benefício 

previdenciário contido nos autos, sob pena de incidência de multa diária 

(arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC).

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à realização da perícia médica 

designada à fl. 125.
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EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 3080-23.2018.811.0013

 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 MADALENA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural da Agricultura 

Familiar Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Haja vista as informações contidas na petição fls. 26/27 SOBRESTO o 

curso do feito por 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo acimado, INTIME-SE a requerente para requerer o 

que entender pertinente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134252 Nr: 1037-50.2017.811.0013

 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: JURACI DE JESUS PEREIRA, Espólio de Narzira Florinda 

de Jesus, Cleuza de Jesus Pereira, Neuza de Jesus Pereira, Gilberto de 

Jesus Pereira, Dione Aparecido de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvercino Jesus da Silva, Maria Aparecida de 

Jesus da Silva, Maria Cristina Silva, Telma de Jesus Freitas, Gilmar Jesus 

da Silva, Jucelma de Jesus Pereira, Ana Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca da ocorrência de manifestação das 

Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal, de acordo com o que 

dita o art. 629, do Novo Código de Processo Civil.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público a fim de que se manifeste sobre o plano 

de partilha apresentado às fls. 146/151.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 3608-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Claudino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Autos do processo nº. 3608-33.2013.811.0013

Código nº. 85981

Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 99.

Para tanto, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor do 

ofício de fl. 114.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 25 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 3463-74.2013.811.0013

 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): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 

V. GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3463-74.2013.811.0013

Cód. nº. 85851

Vistos.

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo.

Assim, INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92103 Nr: 3489-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISCHER & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3489-38.2014.811.0013

Cód. nº. 92103

Vistos.

Considerando v. acórdão de fls. 86/90vº, DETERMINO que o feito seja 

remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e 

Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 1908-76.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Lanchonete, Neli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por ofertada por N. DA SILVA 

LANCHONETE e NELI DA SILVA contra ESTADO DE MATO 

GROSSO.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. Após, 

INTIME(M)-SE o(s) excipiente(s)/executado(s), por meio de remessa dos 

autos ao Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, acerca do ato constritivo 

(178).Por fim, REMETAM-SE os autos a Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do 

feito.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 25 de julho de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81029 Nr: 3192-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Saga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lunes Machado - 

OAB:17.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos do processo nº. 3192-02.2012.811.0013

Cód. nº. 81029

Vistos.

Em relação ao pedido de fl. 91, REPORTO-ME ao conteúdo do despacho 

anteriormente proferido.

INTIME-SE a parte autora, 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, 31 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118775 Nr: 3136-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 1908-76.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Lanchonete, Neli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Processo nº. 1908-76.2000.811.0013

Código nº. 9119

Vistos.

Considerando o pedido de penhora de imóvel formulado pela parte 

exequente à fl. 160, entendo que a referida pretensão encontra arrimo no 

art. 835, inciso V, do NCPC.

Isto porque verifico por meio da consulta ao Sistema Infojud de fls. 

157/159vº que o bem imóvel é de propriedade do devedor.

Assim, DEFIRO o pedido e, consequentemente, DETERMINO a penhora do 

imóvel por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 

indicado à fl. 159vº, com a finalidade de averbar na margem da matrícula a 

penhora realizada nos autos.

Em ato contínuo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do aludido imóvel.

Após a lavratura do termo de penhora e a juntada do mandado nos autos, 

INTIME-SE o executado por edital, para, querendo, manifestar-se acerca 

do ato de constrição e avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, tendo em vista que a parte requerida foi citada por edital, NOMEIO 

o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Celany 

Queiroz Andrade (OAB/MT 19.518-B), Fábio Ribas Terra (OAB/MT 7.205) 

e Weder de Lacerda Silva (OAB/MT 18.773) e a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos.

Após o cumprimento dos atos supra, INTIME-SE o exequente, por meio de 

remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob 

pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 12 de abril de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 1908-76.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Lanchonete, Neli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Processo nº. 1908-76.2000.811.0013

Código nº. 9119

Vistos.

A parte exequente manifesta a sua pretensão no sentido de obter o 

dossiê integrado que é alimentado eletronicamente por dados dispersos 

em diversos sistemas (outros bancos de dados) da Receita Federal, 

consolidando informações referentes às Ações Fiscais eventualmente 

instauradas em face do contribuinte; aos Dados Cadastrais do CPF/CNPJ; 

às Declarações de Ajuste Anual e/ou de Informações Econômico-Fiscais; 

aos dados de ICMS, IPTU, IPVA, ITBI; aos dados constantes nas 

Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e de Movimentação de CPMF 

(DCPMF) e das operações de remessa de recursos ao exterior (CC5); 

além de diversos outros.

 Nesse contexto, é possibilitada a comunicação à Receita Federal, 

mediante a utilização do Sistema INFOJUD, a fim de obter o dossiê 

integrado das operações imobiliárias realizadas pela parte executada.

Deste modo, DEFIRO a utilização do sistema INFOJUD a fim de que seja 

obtido o dossiê integrado das operações imobiliárias realizadas pelo(a) 

devedor(a).

INTIME-SE.

Com a juntada da resposta, dê-se vista dos autos ao exequente, por meio 

de remessa dos autos e, nada sendo requerido, no prazo de 5 dias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

Pontes e Lacerda/MT, 24 de outubro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 1908-76.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Lanchonete, Neli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Autos do processo nº. 1908-76.2000.811.0013

Cód. nº. 9119

Vistos.

INDEFIRO o pedido veiculado à fl. 147, na exata medida em que as 

cooperativas de crédito encontram-se incluídas dentre as instituições 

financeiras que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

(CCSF).

Logo, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a realização dos autos processuais necessários a imprimir 

regularidade à marcha processual.

Pontes e Lacerda, 18 de julho de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 1908-76.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Lanchonete, Neli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 
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Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Autos do processo nº 1908-76.2000.811.0013

Código nº 9119

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 139/140, no 

montante de R$ 2.995,66 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 

144; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados 

com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que 

decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, item 2.19.1.4), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo 

ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo 

legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

IV – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 02 de maio de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 4419-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM Ferreira e Cia Ltda, Cleuza Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é 

interlocutória e não se confunde com sentença, possuindo, portanto, os 

pronunciamentos judiciais natureza jurídicas distintas.Portanto, não há o 

que se falar em recurso de apelação.Neste sentido:“EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE 

APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Havendo a decisão do MM. Juiz primevo 

rejeitado a exceção de pré-executividade interposta, não extinguindo o 

processo de execução, desafia a decisão o recurso de agravo de 

instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade ao recurso de 

apelação interposto, por evidente erro grosseiro. (TJMG, Agravo de 

Instrumento nº 2.0000.00.475966-2/000, Publicação: 26/11/2004, 

Julgamento: 11 de novembro de 2004, Relator: Valdez Leite Machado).I – 

a) Portanto, INDEFIRO o pedido de ref. 61 e, consequentemente, DEFIRO o 

pedido de penhora “on-line” postulado na ref. 59, no montante de R$ 

22.001,04 (vinte e dois mil, um real e quatro centavos), a recair sobre o 

CNPJ nº 01.479.747/0001-37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132686 Nr: 457-20.2017.811.0013

 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: ELTON RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ribeiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste 

sobre o auto de avaliação de fls. 83/84, bem como sobre o petitório e 

documentos encartados às fls. 89/95.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122178 Nr: 4540-16.2016.811.0013

 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: Valdete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Paulino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 Vistos.

Apesar da certidão de fl. 109, verifica-se às fls. 80 e 87 que já foi 

realizado o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Deste modo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 103, a fim de que seja realizada 

a avaliação dos bens que compõe o monte-mor, a ser realizada por oficial 

de justiça.

Após, ABRA-SE VISTAS dos autos às Fazendas Públicas e, na 

sequencia, ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 174777 Nr: 6732-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLLMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

APENSE-SE os presentes autos na guia de acolhimento e na ação de 

destituição do poder familiar de códigos 132148 e 142291, 

respectivamente.

Em consulta ao sistema Apolo, vislumbro que a genitora da menor A. P. 

dos S não foi destituída do poder familiar.

Portanto, INTIME-SE a autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo incluir a genitora da 

criança no polo passivo, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321 

do NCPC.

Cumpridas as determinações supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001433-73.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO GMAC S.A.. RÉU: SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS. Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 
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alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 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 – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio 

de protesto do título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos 

autos a notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi 

entregue no endereço do contrato de financiamento que aparelha a 

presente demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação no endereço do contrato ou, 

alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de comprovar a 

constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 319, VI, do CPC, 

c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 1º de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R ALVES MARQUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001599-08.2018.8.11.0013. AUTOR: R 

ALVES MARQUES - ME RÉU: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. 

Vistos. De proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade 

financeira momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição 

do processo. No mais, da análise dos elementos de informação 

constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos 

para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não 

estão pressentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 01 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001399-98.2018.8.11.0013

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:

PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001399-98.2018.8.11.0013. AUTORA: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. RÉU: PEDRO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 452,51 (quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca: Fiat, Modelo: Palio EX, Ano Fabricação: 2002/2003, 

Chassi: 9BD17140232197420, Placa: DIE9260. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 18/08/2009, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 66.874,48 (sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos). Em arremate, asseverou que o 

valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos 

autos notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do 

contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o 

autor carreou aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “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”. Os documentos acostados às fls. 15/18 

(id. 14222157) demonstram a realização do negócio jurídico entre as 

partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (“vide” fl. 28 – id. 

14222211). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
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FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca: 

Fiat, Modelo: Palio EX, Ano Fabricação: 2003, Chassi: 

9BD17140232197420, Placa: DIE9260. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81365 Nr: 3553-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirla Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-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$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 61/62. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 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” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22760 Nr: 2081-61.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farley Pires do Nascimento, Edevaldo 

Alessandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - 

OAB:4202

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-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$ 

571,22 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 216. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 469,53 (quatrocentos e sessenta 

e nove reais e cinquenta e três centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 101,69 (cento e um reais e sessenta e nove centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 1459-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a 

decisão exarada em audiência (ref. 36). Por fim, DETERMINO a devolução 

da missiva com as baixas, anotações e homenagens de estilo. Cumpra-se, 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170134 Nr: 4867-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->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
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 Vistos.

Considerando que o pedido de restituição formulado pela i. Defesa, foi 

devidamente apreciado no Inquérito Policial oriundo deste Auto de Prisão 

em Flagrante que está tramitando de forma física sob o n° 

5883-76.2018.811.0013 - Código TJMT 172627, DERTERMINO o retorno 

dos autos ao arquivo, eis que exaurida sua finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173974 Nr: 6405-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIBEIRO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Visto.

I. Cumpra-se conforme o ordenado, servindo-se a presente como 

mandado.

II. Cumprida a finalidade, devolva-se ao Tribunal de Origem, consignando 

nossas homenagens.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157547 Nr: 11632-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 03/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153481 Nr: 9634-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio de Azambuja, Luiz de Lima, 

Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

MIRELA SOUZA DE BRITO - OAB:17230/B

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto as 

preliminares suscitadas pela defesa do acusado Luiz de Lima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163900 Nr: 2108-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO o pedido de Regressão Cautelar de Regime 

de cumprimento de pena em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP) regredindo 

CAUTELARMENTE assim o reeducando para o REGIME FECHADO e 

INDEFIRO o pedido de Suspensão da Execução de Pena.EXPEÇA-SE carta 

precatória para realização de audiência de justificação.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90735 Nr: 2393-85.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139446 Nr: 3434-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Bispo da Silva, Wesley Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório do Ministério Público às fls. 326, RECONSIDERO 

A DECISÃO ANTERIOR e DETERMINO que a arma de fogo descrita no 

Laudo Pericial nº 410.2.02.2017.005412-01 (fls. 152/160), permaneça 

custodiada no Fórum até a realização da Sessão Plenária do Júri.

Oficie-se à Direção do Foro comunicando esta decisão.

À Secretaria para juntar aos autos a carta precatória cumprida e vista às 

partes para se manifestar quanto a ela, no prazo legal.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169542 Nr: 4686-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 19/09/2018, às 13h30min.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

Intimem-se MP e Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 94202 Nr: 5128-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Pinheiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para que se manifeste 

acerca do cálculo de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHUVE DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTÔNIO LUCAS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

Certidão do Oficial de Justiça do ID 13781795 e dar andamento no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001497-83.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JAILSON 

FRANCISCO DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Postergo a análise do pedido liminar para 

após a apresentação da contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 1 de agosto de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000782-75.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ROBERTO 

CARNEIRO REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos etc. Dê-se 

vistas ao exequente. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 1 de agosto de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-47.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010959-47.2015.8.11.0013 REQUERENTE: AIRTON LEMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - 

EPP Vistos etc. Dê-se vistas ao exequente. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 

1 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-85.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KARISTON MIRANDA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

 

Intimação do embargado para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-23.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PATTUZZO MONTIVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DAIANA SALLES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida que 

proceda a REATIVAÇÃO DA LINHA DA AUTORA, sendo o número (65) 9 

9646-0573. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Na seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. 

Intimem-se e Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-11.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NANDRIA DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010597-11.2016.8.11.0013 REQUERENTE: NANDRIA DANIELA 

DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA em recuperação judicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos 

termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser 

retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. 

Pontes e Lacerda, 1 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000390-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000390-04.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: FELIPE CARLOS 

ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração que apontou erro material na parte dispositiva da 

sentença. Dessa forma, conheço e acolho os embargos de declaração 

para condenar a parte promovida ao pagamento de danos morais na 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 1 de 

agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 1646-74.2010.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bianchin Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Copertino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1646-74.2010.811.0014 CÓDIGO 29142

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Maria Aparecida Bianchin Pacheco

PARTE RÉQUERIDA: Este Juízo

FINALIDADE: INTIMAR OS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos em epígrafe.

SENTENÇA: – DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no 

art. 233, inciso I, da Lei nº 6.015/1973 DETERMINO o cancelamento das 

matrículas nsº 1.620, 2.845 e 2.848, todas do Cartório de Registro de 

Imóveis local, devendo o ato ser efetivado tão logo transitada em julgado a 

presente sentença, conforme disciplina ínsita ao art. 259, da LRP. Por 

corolário, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente 

concedida. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial e EXPEÇA-SE edital de 

intimação, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o competente mandado 

de averbação para cancelamento, devendo a Sra. Oficiala Registradora 

observar o disposto no art. 248, da Lei nº 6.015/1973, declarando os 

motivos do cancelamento, consoante resultado do art. 249, da citada legis. 

Exauridas tais diligências, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Ciência ao parquet. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu (MT), 24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti - Juíza de Direito Diretora do Foro”. 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, ______ Gestora Geral, digitei.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 840-34.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVP, LFVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30388 Nr: 1190-90.2011.811.0014

 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: José Adilson Batista Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Destarte, visando a maior brevidade na solução do litígio, NOMEIO para 

atuar no feito como perito judicial o médico Júnior Lima Bezerra, com 

cadastro na secretaria deste juízo.INTIME-SE o Sr. Perito para informar se 

aceita o encargo, em 48h (quarenta e oito horas).Em aceitando o encargo, 

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

do Provimento nº 68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma 

consulta, o tempo decorrente para a resposta do único quesito 

apresentado e o grau de especialidade do médico.Considerando ser a 

parte autora beneficiária da justiça gratuita e, a fim de promover a célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que os honorários periciais sejam 

pagos pela parte requerida.Haja vista que a prova pericial a ser produzida 

é unicamente complementar, DETERMINO que o Sr. Perito responda à 

seguinte indagação: “Qual o percentual das perda sofridas pelo autor (em 

porcentagem de 0 a 100%) em razão do acidente, nos termos da Lei nº 

6.199/74?”.Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, em 05 (cinco) dias, arguir impedimento ou 

suspeição do expert e indicar assistente técnico.DEIXO de determinar a 

apresentação de quesitos, visto tratar-se de resposta complementar, 

portanto, tal medida somente traria maior morosidade ao feito.Decorrido o 

prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito para que ele marque dia, hora e local 

para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, INTIME-SE o 

Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo 

único).Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Conselho Regional de Medicina, com 

cópia das reiteradas intimações sem respostas encaminhadas ao médico 

Diógenes Garrio Carvalho, a fim de que tome as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22091 Nr: 1083-22.2006.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Maria Soares, Iraci Costa Soares, 

Clayton Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de usucapião 

extraordinária, intentada por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA SOARES e IRACI 

COSTA SOARES, declarando o domínio dos promoventes sobre a parcela 

de 85,00ha (oitenta e cinco hectares), devidamente descrita no memorial 

descritivo e planta de fls. 20/21.Nos termos do art. 1.238 do novo Código 

Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da 

propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo. 

O registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto 

de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.Sem custas e honorários advocatícios em face da justiça 

gratuita. Precluso o presente decisum, EXPEÇA-SE mandado para o 

respectivo registro, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ex 

vi o disposto nos artigos 167, I, n.28, c/c 168 e 226, todos da Lei nº 

6.015/73.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos 

ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Antes, contudo, 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários advocatícios em favor do curador 

especial, o que fixo em 08 URH, conforme Tabela de Honorários da 

OAB/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25656 Nr: 915-49.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bráulio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Aquino Póvoas - 

OAB:5819

 Por fim, considerando que não foi possível localizar quaisquer bens da 

parte executada passíveis de penhora, embora tenham sido tomadas 

todas as providências neste sentido, nos termos do artigo 829, do NCPC, 

DEFIRO o pedido da parte exequente e, por consequência, DETERMINO a 

intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, na forma estabelecida pelo art. 774, inciso V, 

do NCPC, ou, comprove a inexistência destes nos autos.Consigne no 

mandado que a inércia da parte devedora poderá ser interpretada como 

ao atentatório à dignidade da Justiça, importando, assim, à parte 

executada, multa de até 10% (vinte por cento) do valor atualizado em 

execução.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17512 Nr: 64-15.2005.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito da Comarca de Mineiros-GO., Banco 

Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Procópio de Resende, Benedito Procópio 

de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:MT 15.104-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:OAB-GO 7531

 Diante do exposto, DEIXO de determinar o cumprimento da ordem de 

imissão da posse em favor do cessionário, vez que tal providência deverá 

ser analisada em sede de ação própria, oportunizado o contraditório e a 

ampla defesa aos terceiros possuidores da coisa.Por consectário lógico, 

tão logo preclusa esta decisão, DETERMINO a devolução da missiva ao 

juízo de origem, com as nossas homenagens. Antes, contudo, 

PROCEDA-SE a transferência dos valores vinculados a estes autos à 

execução extrajudicial principal, caso ainda não tenha sido 

realizada.Baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 30067 Nr: 871-25.2011.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ribeiro da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Procópio de Resende, Maria H. Lima 

Rezende, Benedito Procópio de Rezende, Floripes B. de Rezende, Airton 

Perera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizângela Broch de Campos - 

OAB:13.058/MT, Enio Zanatta - OAB:13.318/MT, Rafael Carlotto 

Correa - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:/MT - 17.058, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 Prosseguindo, DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Estadual de fls. 134, 

motivo porque DETERMINO a intimação do Intermat, mediante remessa dos 

autos, para que esse, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos 

estudo cadastral do imóvel.Cumprida a diligência, PROCEDA-SE a nova 

intimação da Fazenda Pública Estadual, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se no prazo legal.Por fim, vislumbrando a existência de 

conexão da presente ação com aquela de nº 1012-44.2011.811.0014 

( C ó d i g o  3 0 2 0 8 ) ,  D E T E R M I N O  o  a p e n s a m e n t o  d o s 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com a brevidade 

urgida pelo caso, eis tratar-se de processo incluso na Meta 2/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 1403-57.2015.811.0014

 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: Cândido Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Miranda Rodrigues, Vipptur Transports e 

Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 90/91, autorizando, pois, a substituição da 

testemunha Carlos Trajano pela pessoa de Elton, proprietário da empresa 

Chapeação e Pinturas Paraná.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE a competente carta precatória à comarca de 

São José dos Quatro Marcos/MT, cuja finalidade também deverá abranger 

a inquirição da testemunha Ednei da Silva Trindade, arrolada às fls. 71.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75047 Nr: 1077-29.2017.811.0014

 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: Ormandino Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO a produção de prova testemunhal e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição de carta precatória para a comarca 

de Cuiabá/MT, eis que todas as testemunhas arroladas possuem domicílio 

naquela jurisdição, conforme qualificações declinadas às fls. 50.Por 

oportuno, FIXO como pontos controvertidos os seguintes: (a) se o 

requerente chegou ao local de atendimento no horário designado para 

tanto; (b) se o médico perito deixou de atender o autor por mera desídia ou 

porque o demandante não obedeceu ao horário pré-determinado para tal 

desiderato.Com o retorno da deprecata, não havendo quaisquer 

requerimentos, INTIMEM-SE, as partes, desde logo, para a apresentação 

dos derradeiros memoriais e, após, VOLVAM-ME os autos conclusos para 

análise e deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70594 Nr: 800-47.2016.811.0014

 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: Sonia Soares Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Queiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se o petitório de fls. 40 de pedido de citação editalícia do requerido, 

uma vez que não encontrado no endereço inicialmente formulado.

Todavia, denota-se dos autos que malgrado a parte requerente tenha 

informado novo endereço do demandado às fls. 34, a correspondência 

expedida às fls. 36 e devolvida às fls. 37 foi endereçada ao logradouro 

declinado na exordial.

Destarte, INDEFIRO, por ora, a citação por edital do requerido.

Por conseguinte, PROCEDA-SE à tentativa de citação do réu, no endereço 

informado às fls. 34, com a prévia designação da sessão de mediação 

pelo CEJUSC.

No mais, PROCEDA-SE a retificação do tipo de ação, porquanto não se 

trata de “Sucessões->Inventário e Partilha” conforme constante da capa 

dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71706 Nr: 1435-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma retro determinada.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 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: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 VISTO,

 Considerando o silêncio da parte requerente, em que pese devidamente 

intimada, DEFIRO o pedido de fls. 174 e, por conseguinte, AUTORIZO o 

desentranhamento das cártulas de cheques de fls. 14/15, devendo ser 

substituídas por cópias.

No mais, CUMPRA-SE a sentença de fls. 178/178v, observando, no 

necessário, a determinação de fls. 181.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1917-73.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nascimento, Elizabeth Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL NASCIMENTO 
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e outra em face da sentença prolatada às fls. 67/72v, alegando a 

ocorrência de contradição no decisum (fls. 73/76).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 77).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

No caso dos autos, a insurgência apresentada cinge-se à não 

manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos 

embargantes na exordial.

De fato, os embargantes foram intimados para comprovarem a parca 

condição econômico-financeira, sendo que após a apresentação de 

documentos seguiu-se com o julgamento dos embargos à execução, eis 

que comprovados os requeridos necessários para o deferimento do 

beneplácito.

Inobstante, não houve pronunciamento nesse sentido no édito final, motivo 

porque CONHEÇO dos declaratórios e, DOU-LHES PROVIMENTO para 

assim fazer constar na sentença:

“(...) Por corolário, haja vista a mínima sucumbência recíproca, CONDENO 

os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Em tempo, DEFIRO-LHES o benefício 

da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os pressupostos 

necessários e, por conseguinte, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança 

dos ônus sucumbenciais.

(...)”.

No mais, MANTENHO incólume a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27773 Nr: 277-45.2010.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Cassia Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Borges Souza da Matta 

- OAB:MT/6582, Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, Sue Ellen 

Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.No mais, interposto recurso de apelação às fls. 

212/214, INTIME-SE a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as 

matérias previstas no § 1º do art. 1009, do NCPC ou as apeladas 

interpuserem recurso adesivo (art. 1.010, § 2º, do NCPC), intimem-se os 

apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16762 Nr: 466-33.2004.811.0014

 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: Miguel Pinheiro de Matos, Carlita de Araujo Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo e 

Isaías Campos Filho - OAB:MT-3.648-A, Isaias Campos Filho - 

OAB:2470 - MT, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Destarte, sem maiores digressões, inexistindo causa de nulidade da 

sentença e, por conseguinte, do trânsito em julgado certificado, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.Por consectário lógico, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.Intimem-se. 

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72065 Nr: 1628-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesy Participações Ltda, Poxoréo 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio César Speranza Júnior - 

OAB:OAB/MT 15.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA WITT - OAB:75144, 

Miguel Marques Vieira - OAB:/RS - 58.249

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESY PARTICIPAÇÕES 

LTDA. em face da decisão de fls. 65/66, argumentando a ocorrência de 

omissão na referida interlocutória (fls. 73/74v).

A secretaria não certificou a tempestividade dos declaratórios.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, em que pese a indiligência da secretaria judicial, passo à 

apreciação dos embargos de declaração opostos.

 Pois bem.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da decisão proferida, sendo sua espinha dorsal a 

não concordância do embargante com o entendimento aplicado pelo juízo, 

de modo que inexistem os vícios que legitimam a oposição de embargos de 

declaração.

Portanto, inexistentes os citados vícios na decisão atacada, os presentes 

embargos merecem total rejeição, devendo a parte embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70604 Nr: 805-69.2016.811.0014

 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): Manoel Nascimento, Elizabeth Coutinho 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 VISTO,

 PROCEDA-SE à juntada das petições constantes dos lembretes do 

Sistema Apolo e, após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80121 Nr: 1092-61.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Paranatinga-MT., Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayrton Eufrazio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir R. Moura - OAB:13.853

 VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de 15 de agosto de 

2018, às 15h00min, para a inquirição da testemunha ALBERTO JAIRO 

PEREIRA MACEDO, conforme deprecado.

Ainda, DETERMINO seja intimado como requerido na missiva.

COMUNIQUE-SE ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados, além do envio de cópia da resposta à 

acusação.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIMEM-SE os advogados 

constituídos pelo réu.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28750 Nr: 1255-22.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miranda, Eurípedes Édio Martins, Vilma 

Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Francisco Eudes Gomes de Lima - OAB:OAB/MT 

n.º 5773

 Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.No mais, INTIME-SE o advogado peticionante para, em 

cinco (05) dias, apresentar nos autos o respectivo instrumento de 

mandato, sob pena de configurar vício de representação.Se decorrido o 

prazo sem a providência determinada, CERTIFIQUE-SE, de logo, o trânsito 

em julgado da sentença, eis que não deverá ser contabilizada a 

interrupção do prazo recursal em razão da oposição dos 

declaratórios.Intimem-se.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 394-36.2010.811.0014

 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 Maia Medeiros, Isolde Sartoreto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Libanio de Souza, Maria de Lourdes 

Henrique, Anacleto Libanio de Souza, Cicera Ana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT, Tiago Bueno da Silva - OAB:18.226/MT

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MAIA MEDEIROS 

e outra em face da sentença prolatada às fls. 1.262/1.266, alegando a 

ocorrência de contradição e omissão no decisum (fls. 1.267/1.272).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 1.273).

Sobreveio contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 1.274/1.281).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, culminando na 

improcedência da pretensão autoral.

Em verdade, a toda evidência, os embargantes não apontam vícios de 

omissão ou contradição, mas tentam infirmar o convencimento formado 

por este juízo e a valoração conferida às provas produzidas, sendo que a 

pretensão não pode ser objeto de reanálise em sede de embargos de 

declaração, pois daí sim haveria verdadeira contradição judicial.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27585 Nr: 1500-67.2009.811.0014

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Batista Vilela, Maria da Glória Morbeck Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:/MT. Nº 2.492

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito ante a certidão do oficial de justiça a 

seguir transcrita: Certifico que até a presente data, a parte interessada 

não me procurou para oferecer a condução, conforme menciona o 

advogado na petição de fls. 99. Certifico ainda que não posso aguardar 

mais, porque estou com as férias agendadas para a próxima segunda 

feira (16/07/2018). Juranir Gonçalves Nunes oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 1030-21.2018.811.0014

 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: Gaudência Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni, Leandro de Souza 

Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos do art. 300, do 

NCPC, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO:(a) o bloqueio da 

matrícula nº 10.202, do CRI local, devendo ser expedido o competente 

mandado ao Registro Imobiliário;(b) que o requerido conclua a obra objeto 

dos contratos de construção civil, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de multa diária que, desde logo, fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais);(c) a proibição da entrada dos requeridos ou de terceiros na 

habitação construída até finda a presente ação, ou ulterior deliberação 

nesse sentido.II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a 

manifestação de desinteresse consignada pela parte demandante não 

surte efeito até que a parte requerida, também, se manifeste neste 

sentido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71457 Nr: 1292-39.2016.811.0014

 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: Cecílio Rodrigues Farias

 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:OAB/MT 18249/O

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 174/175 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se acerca dos honorários 

periciais acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 386-83.2015.811.0014

 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: Sylvian de Almeida Mattos

 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 em cumprimento ao despacho de fl. 348/349 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se acerca dos honorários 

periciais acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1275-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 225/226 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se acerca dos honorários 

periciais acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62850 Nr: 1085-45.2013.811.0014

 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: Vilmar Martignago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado de Mato Grosso S/A - Bemat, 

Wilson Vicente Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibelly de Jesus Amaral - 

OAB:/MT 18559, Ricardo Barbosa de Abreu - OAB:14.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Verifica-se, portanto, a inexistência do citado vício na sentença atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, devendo 

a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio 

de outra via, que não a ora intentada. Com essas considerações, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, NEGO-LHES provimento, 

razão pela qual MANTENHO incólume a sentença objurgada. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66682 Nr: 494-15.2015.811.0014

 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: Lírio Furlanetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:SP 299.951, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LÍRIO FURLANETTO em 

face da sentença prolatada às fls. 387/397, alegando a ocorrência de 

contradição e omissão no decisum (fls. 398/402).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 403).

Sobreveio impugnação aos embargos de declaração às fls. 404/416.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, culminando na parcial 

procedência da ação, sagrando-se a requerida na maior sucumbência, 

motivo porque apresentou os presentes embargos.

Registra-se que o édito final encontra-se consubstanciado nos decretos 

presidenciais que regulamentam o assunto, tal como na norma 

constitucional e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que 

incabível sua reanálise e, quiçá, a aplicação de efeitos infringentes.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72442 Nr: 1848-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Coité Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casatti - OAB:/MT 19.727-O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA. em face da sentença prolatada às fls. 384/389, 

alegando a ocorrência de contradição e omissão no decisum (fls. 

390/391).

A solicitação da 4ª Câmara de Direito Privado (fls. 392/395) foi respondida 

às fls. 396, ocasião em que se certificou o a tempestividade dos 

declaratórios opostos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 
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somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a improcedência 

da pretensão inicial. Em verdade, denota-se que a embargante, por meio 

dos declaratórios, ataca não a decisão proferida, em si, mas o 

convencimento deste juízo e a valoração dada às provas jungidas ao feito.

Nesse influxo de ideias, tem-se a inexistência dos citados vícios na 

sentença atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do 

decisum por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 617-76.2016.811.0014

 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: Vilson Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poxoréo Participações Ltda, Wesy 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio César Speranza Júnior - 

OAB:OAB/MT 15.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Witt - OAB:OAB/RS 

75144, Miguel Marques Vieira - OAB:/RS - 58.249

 Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios e 

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reconhecer a 

omissão acerca do tópico “chamamento ao processo”, porém, INDEFERIR a 

pretensão ventilada, de modo que MANTENHO incólume a decisão 

objurgada.Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73558 Nr: 287-45.2017.811.0014

 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: M. A. V. Myamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a segurança para declarar a ilegalidade da 

cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST, determinando que a 

autoridade impetrada se abstenha, definitivamente, de exigir o pagamento 

de ICMS calculado sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição e 

Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, referente à 

unidade consumidora nº 6/2060469-0, devendo a concessionária 

ENERGISA S/A proceder às medidas necessárias para o cumprimento da 

decisão, inclusive com discriminação na fatura de consumo do serviço.Por 

corolário, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.SEM custas 

processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso, e SEM honorários advocatícios, na conformidade das 

Súmulas 512/STF e 105/STJ.ENCAMINHEM-SE cópias desta decisão à 

autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada (ENERGISA S/A), 

nos termos do art. 13 da citada Lei e CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.Após, findo o prazo de recurso voluntário, REMETAM-SE os 

autos à instância superior para o reexame necessário, nos termos do art. 

14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79165 Nr: 694-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Sophia Borges Farias, Pabulo Diego de 

Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA TUTELA DE URGÊNCIA.(...).Nesse influxo de ideias, porque 

ausentes os pressupostos exigidos na disciplina do art. 300, do novel 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência 

requestada.Quanto ao pleito subsidiário de declarar a não intenção do 

requerente em prosseguir com o contrato, entendo que despiciendo o 

pronunciamento judicial, porquanto trata-se de relação inter partes, não 

havendo, também, comprovação de resistência dos requeridos em deixar 

o imóvel e, quiçá, de interesse desses em continuar locando o bem após o 

fim da avença.II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27037 Nr: 996-61.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:23903/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Soares Rocha - 

OAB:OAB/GO 9567, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre 

o petitório de fls. 414/419.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2605 Nr: 151-78.1999.811.0014

 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: Geovane dos Santos Leite, Cláudia Eugênia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berenice Lavínia Janeri Barbosa, Sociedade 

Hospitalar São João Batista, Augusto Francisco Pereira, Ana Elisa 

Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Perosa Neto - 

OAB:13.763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João José Gonçalves da 

Silva - OAB:5000/MT, Marco Aurélio Valle Barbosa dos Anjos - 

OAB:7500/MT, Simone Maria Valle Barbosa dos Anjos - OAB:9393, 

Valfran Miguel dos Anjos - OAB:3618-MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 538 de 719



Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

indenizatória, declarando extinto o feito com resolução de mérito.Por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quis FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, porquanto o requerente é 

beneficiário da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78902 Nr: 600-69.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara Especializada de Familia e Sucessões 

de Rondonópolis/MT, Neuza Machado Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que devolvo por ora a CP por não encontrar a área a ser 

penhorada por falta de endereço, bem como a parte não ter depositado 

emolumentos para buscas no Cartório de Registro. Oliveira José Xavier 

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26167 Nr: 141-82.2009.811.0014

 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: Adão Matos, Diosina Lima de Matos, Joana Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José Junqueira, Eliana Junqueira 

Aparecida de Oliveira, Maria Helena dos Santos, José Ferreira dos Anjos, 

Ana Lina dos Anjos, Maria Lúcia Junqueira Franco Bertazzi, Cassio 

Nogueira Bertazzi Junior, Ruth Junqueira Franco de Paula Ribiero, Paulo 

Sérgio de Paula Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abenur Amurami de Siqueira - 

OAB:9.107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abenur Amurami de 

Siqueira - OAB:9.107-O, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:MT/7846, Reinaldo Américo Ortigara - OAB:9552/MT, Remi 

Cruz Borges - OAB:11148-A

 Certificio que em cumprimento ao despacho de fl. 1213/1214 procedo a 

intimação das partes para os fins do artigo 465, § 1º, do CPC e o 

consequente depósito da verba honorária pela parte REQUERIDA, nos 

termos do art 95 do mesmo codex

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75206 Nr: 1155-23.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certificio que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a cointestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 1131-92.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Wagner França Tennure Filho, José Augusto 

Astutt Tennure

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes, Geraldo Pacheco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certificio que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a cointestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 1359-04.2016.811.0014

 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: Darcida Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 certificio que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71301 Nr: 1201-46.2016.811.0014

 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: Claudionor Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Mariana Dohashi, Bradesco Companhia 

de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cirso Amaro da Silva - OAB:

-SP 229.822, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certfiifco que procedo a mintimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79471 Nr: 831-96.2018.811.0014

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kittian Peres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo conteúso da 

certidão do olficial de justiça a seguir transcrita: "

 Certifico e dou fé, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que DEIXEI de 

proceder o cumprimento do presente mandado pelos os motivos a seguir 

descritos: o não oferecimento de condução e/ou pagamento da diligência 

para a realização desta. Pox.: 14.06.2018. (a) Celles P. Sousa

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67975 Nr: 1180-07.2015.811.0014
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para informar os dados 

bancários para fins de transferência dos valores vinculados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 1132-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para informar os dados 

bancários para fins de transferência dos valores vinculados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 2501-49.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2501-49.2017.811.0033

Cód. 72879

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

NEUSA GODOY, ambos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 32 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

RECOLHA-SE o mandado anteriormente expedido independentemente de 

cumprimento, bem como EXPEÇAM-SE ofícios ao SERESA, CIRETRAM e 

DETRAN, para eventuais baixas que se fizerem necessárias.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 31 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 925-84.2018.811.0033

 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: ROSÂNGELA STOPPI, GSS, FERNANDO STOPPI TIDRE 

SALES, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR TRIDE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 925-84.2018.811.0033

Cód. 78751

Vistos.

Determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cópia dos documentos do de cujus (RG e CPF).

Após, converto o julgamento em diligência, com fundamento no artigo 370 

do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que seja oficiada as 

instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

solicitando informações acerca de eventuais quantias de PIS/PASEP e 

FGTS bloqueadas em conta de titularidade do falecido Valdir Tride Sales 

instruindo-o com cópias dos documentos do de cujus, consignando o 

prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Com a resposta, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18897 Nr: 670-15.2007.811.0033

 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: JOSÉ KARA JOSÉ, JULIETA CURY KARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR M. MENDONÇA, NADIR JACOB 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI - OAB:9402 - B/MT

 Vistos.... Assim, torno sem efeito a proposta apresentada às fls. 

336/341.Cientifique-se as partes acerca da presente nomeação bem como 

para os fins descritos no § 1.º do art. 465.Logo, determino seja o 

profissional intimado para que manifeste sua aquiescência quanto à 

nomeação e, ainda, apresentação dos honorários periciais, ciente que o 

trabalho envolverá os quatro processos supramencionados.Se aceito o 

encargo, vistas as partes para manifestarem-se sob os honorários 

pericias no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo discordância quanto ao 

valor, intime-se o perito para manifestação, em seguida conclusos. 

Inexistindo objeção quanto ao valor dos honorários, determino sejam as 

partes intimadas para o pagamento da integralidade dos honorários na 

conta judicial – cientes que o valor dos honorários será divididos na 

porção de 50% para o autor e 50% para os requeridos (considerando que 

a perícia envolve 04 processos, os requeridos deverão custear o 

correspondente a 12,5% dos honorários periciais).Indicados os 

assistentes técnicos e apresentados os quesitos, solicite-se do perito a 

designação de data, horário e local para a realização da perícia, devendo 

as partes ser devida e previamente intimadas, na forma do artigo 474 do 

Código de Processo Civil.Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data designada para o inicio dos trabalhos periciais, a fim de 

que o perito apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da 

secretaria para elaboração do mesmo, por este período.Com a juntada do 

laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, e em caso de não manifestação 

das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido 

prazo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 483-41.2006.811.0033
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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: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - 

OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos.......Logo, determino seja o profissional intimado para que manifeste 

sua aquiescência quanto à nomeação e, ainda, apresentação dos 

honorários periciais, ciente que o trabalho envolverá os quatro processos 

supramencionados.Se aceito o encargo, vistas as partes para 

manifestarem-se sob os honorários pericias no prazo de 05 (cinco) dias. 

Havendo discordância quanto ao valor, intime-se o perito para 

manifestação, em seguida conclusos. Inexistindo objeção quanto ao valor 

dos honorários, determino sejam as partes intimadas para o pagamento da 

integralidade dos honorários na conta judicial – cientes que o valor dos 

honorários será divididos na porção de 50% para o autor e 50% para os 

requeridos (considerando que a perícia envolve 04 processos, os 

requeridos deverão custear o correspondente a 12,5% dos honorários 

periciais).Indicados os assistentes técnicos e apresentados os quesitos, 

solicite-se do perito a designação de data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo as partes ser devida e previamente 

intimadas, na forma do artigo 474 do Código de Processo Civil.Concedo, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para o 

inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito apresente o laudo 

pericial, podendo retirar os autos da secretaria para elaboração do 

mesmo, por este período.Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação, e em caso de não manifestação das partes, certifique-se a 

secretaria o decurso do referido prazo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido do exequente para determinar seja feita a AVERBAÇÃO 

PREMONITÓRIA no bem dado em garantia pelo executado.DETERMINO a 

intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias da concretização 

da pretendida averbação, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas.Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o 

valor da dívida, DETERMINO ao exequente que providencie, no prazo de 10 

(dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não 

penhoradas.Atente-se o exequente ao valor da causa, bem como à 

quantidade de averbações que pretende providenciar, visando não 

excedê-las e indisponibilizando mais bens do que o necessário para a 

garantia da execução, isso porque o §5º do citado artigo deixa expresso 

em dizer que “O exequente que promover averbação manifestamente 

indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a 

parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados”. 

Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15345 Nr: 464-35.2006.811.0033

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI CEOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - 

OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos....Logo, determino seja o profissional intimado para que manifeste 

sua aquiescência quanto à nomeação e, ainda, apresentação dos 

honorários periciais, ciente que o trabalho envolverá os quatro processos 

supramencionados.Se aceito o encargo, vistas as partes para 

manifestarem-se sob os honorários pericias no prazo de 05 (cinco) dias. 

Havendo discordância quanto ao valor, intime-se o perito para 

manifestação, em seguida conclusos. Inexistindo objeção quanto ao valor 

dos honorários, determino sejam as partes intimadas para o pagamento da 

integralidade dos honorários na conta judicial – cientes que o valor dos 

honorários será divididos na porção de 50% para o autor e 50% para os 

requeridos (considerando que a perícia envolve 04 processos, os 

requeridos deverão custear o correspondente a 12,5% dos honorários 

periciais).Indicados os assistentes técnicos e apresentados os quesitos, 

solicite-se do perito a designação de data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo as partes ser devida e previamente 

intimadas, na forma do artigo 474 do Código de Processo Civil.Concedo, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para o 

inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito apresente o laudo 

pericial, podendo retirar os autos da secretaria para elaboração do 

mesmo, por este período.Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação, e em caso de não manifestação das partes, certifique-se a 

secretaria o decurso do referido prazo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15338 Nr: 482-56.2006.811.0033

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DANIEL DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Vistos....Logo, determino seja o profissional intimado para que manifeste 

sua aquiescência quanto à nomeação e, ainda, apresentação dos 

honorários periciais, ciente que o trabalho envolverá os quatro processos 

supramencionados.Se aceito o encargo, vistas as partes para 

manifestarem-se sob os honorários pericias no prazo de 05 (cinco) dias. 

Havendo discordância quanto ao valor, intime-se o perito para 

manifestação, em seguida conclusos. Inexistindo objeção quanto ao valor 

dos honorários, determino sejam as partes intimadas para o pagamento da 

integralidade dos honorários na conta judicial – cientes que o valor dos 

honorários será divididos na porção de 50% para o autor e 50% para os 

requeridos (considerando que a perícia envolve 04 processos, os 

requeridos deverão custear o correspondente a 12,5% dos honorários 

periciais).Indicados os assistentes técnicos e apresentados os quesitos, 

solicite-se do perito a designação de data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo as partes ser devida e previamente 

intimadas, na forma do artigo 474 do Código de Processo Civil.Concedo, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para o 

inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o perito apresente o laudo 

pericial, podendo retirar os autos da secretaria para elaboração do 

mesmo, por este período.Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação, e em caso de não manifestação das partes, certifique-se a 

secretaria o decurso do referido prazo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 286 Nr: 79-73.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA, MANOEL 

RAIMUNDO DE JESUS, LUZIA TIMIDATI STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 PROCESSO: 79-73.1995.811.0033

CÓDIGO: 286

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ERNESTO ESTELLA E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22906 Nr: 149-02.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIEL DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - INTERNET BANDA 

LARGA - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Autos nº 149-02.2009.811.0033

Cód. 22906

Vistos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16526 Nr: 1884-75.2006.811.0033

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANIEL DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Visto,

Indefiro o pleito de fls. 51, posto que há muito superada referida questão.

Conforme se verifica da decisão de fls. 33, que consigno, inexistiu 

recurso tendente a reforma-la, o valor da causa deve corresponder à 

estimativa do lançamento do imposto, no caso o ITR.

 Logo, determino seja o impugnado intimado para no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada ao feito cópia do ITR do imóvel correspondente 

ao ano de 2016, bem como corrija o valor atribuído à causa, nos moldes da 

decisão de fls. 33, recolhendo eventuais custas e despesas iniciais 

remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62462 Nr: 357-39.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O, PATRICA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:OAB/MT 19.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:OAB/MT 19.309-B, 

JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575

 Autos nº 357-39.2016.811.0033

Cód. 62462

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 466-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.(...).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 InformaçõesAguarde-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 seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60947 Nr: 2113-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELESIO RENATO 
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SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11006-B/MT

 Visto.

Cumpra-se o despacho exarado à fl. 79.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2583-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25/10/2018, às 13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71392 Nr: 1898-73.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DA CRUZ, FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 1872-46.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIM S/A - BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LEITE DA CRUZ - 

OAB:11.786/MT, IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - OAB:10.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 3. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 (vinte e 

seis) de setembro de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 1364-42.2011.811.0033

 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): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Passo Fundo/RS ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1705 Nr: 231-82.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Cianorte/PR ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1834-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

(vinte e sete) de novembro de 2018, às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) RETIFIQUE-SE a capa dos autos e Sistema Apolo, fazendo-se constar o 

nome dos advogados do réu.

b) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) e 

a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação (fl. 43/44).

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

c) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 2571-71.2014.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se os requeridos para, querendo, manifestarem-se acerca do 

pedido de desistência da ação pelo requerente (fl. 148/149), em 

atendimento ao disposto no artigo 485, § 4º do NCPC.
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2. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 2163-17.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO APARECIDO MERCER, ADELVINA LUIZ 

VINHAL DE GODOY, ANA GREICY GIL ALFEN, ANA LILIAN DA 

CONCEIÇÃO RAMOS JARDIM, ANA LUCIA HARALA, ANDRE LUIS VIEIRA 

ROSA, DAMIANA FURTADO LEITE GOBATTO, CRISTINA OLEGÁRIO 

MACHADO, CARLA REGINA PAIVA, AUDINEIDE COSTA ROCHA DA CRUZ, 

ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA, ANTONIETA FERREIRA DA SILVA, 

ANGELA TEREZINHA CARNAVALI LOPES SANCHES, CLAUDIVAN DE 

ARAÚJO GERICÓ, EDNA CALVÁRIO, DJANIRA SANTANA, LIZETE 

TEREZINHA KAIPPERS, LUCIMEIRE DA SILVA, LINDALVA MARQUES 

AYELLO, DHAYA CRYSTINA FURLAN SORTI, JOSE VALDIR DE PAULA 

FERREIRA, JOSINEIA MEDEIROS, JOSEFA FERREIRA DE LIMA TURRA, 

JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, KATIA LUCIANA GARCEZ, KATIA DE 

LIMA MELO, LEIDA JACOB, LEILA JACOB DE LIMA, LUCIANA CORREA DA 

SILVA, LUCINETE PERPETUA SILVA CRUZ, SÔNIA APARECIDA 

BATISTELA, TÂNIA PAULA DILL, MARLI VOLPE, MARLI FÁTIMA FELINI, 

MARIA VERA LÚCIA LOPES, MARLI MARIA BOTH, NADIR MORO DA 

SILVA, SIMONE ERCIAN DE SOUZA, MARLENE TERESINHA BOTH DE 

CAMPOS, RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

CRUZ, SEALSLAY ARNAUT MORAES, ROSIMEIRE FERREIRA DE PAULA, 

MARIA BEATRIZ DE MAGALHÃES MORAIS, VERA LUCIA FONTANA, 

MARCIA APARECIDA MAGALHÃES, MARLI MARIA MONTEIRO PROGETE, 

MARINA FELIX DE SOUSA, TATIANE DA SILVA FONSECA, MARINA 

ARLETE GASQUES RIZZATO, THIANE ARAUJO COSTA, MARIA 

APARECIDA MUNIZ, MARIA GORETE PEREIRA, MARLI MENDONÇA 

GARCEZ LEITE, ROSANA APARECIDA DA ROSA, ROSIMEIRE DA SILVA 

TRINDADE, SIDNEY DE SOUZA CORDEIRO, SILVANA TERESINHA ALVES 

DE ABREU, SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES, VANICE RAQUEL 

SCHMIDT, VIVIAN ROBERTA DOS SANTOS LEITE, EDNA LOPES AMARAL, 

ELIANE CALHEIROS BARBIERI, FÁTIMA NEUZA BORO DE OLIVEIRA, 

JOANA CARNAVALI SANCHES, INÊS APARECIDA SAVIANI, IDALINA DE 

OLIVEIRA, ERCILIA TEREZINHA FININ SOCOLOSK, GISLAINE LUCIA LOPES 

RIBEIRO, ELIZABETH GIL ALFEN, HELLEN CRISTINA FIALHO DA SILVA, 

JOMELISSE HENRIQUE DE ANDRADE, ZENILDA DE JESUS SANTOS, ZILDA 

GARCEZ CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fls. 4.555, formulada pela parte requerente, 

concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar acerca da petição 

de fls. 4.547 e seus documentos de fls. 4.548/4.551.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 656-16.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENIL GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18529 Nr: 299-51.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAM DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8117-B/MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO os pedidos do credor [petição de fl. 89], para determinar a 

reavaliação do bem oferecido à penhora de fls. 34/35 [uma semeadeira de 

arrasto para arroz, marca Tatu, ano 2003, modelo PSA³ 25/28, com discos 

duplos e com compactador] e de (ii) reforçar a penhora ofertada pelo 

executado, porque, para além de não constar o aceite do credor à 

nomeação do bem móvel descrito, inexiste neste feito qualquer tipo de 

constrição patrimonial sobre bens e direitos do devedor.

2. DEFIRO o pedido do credor [petição de fl. 89], para determinar que o 

devedor indique quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 

seus respectivos valores, e ainda, exibir prova de sua propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, nos termos do art. 774, inciso V, do 

Código de Processo Civil.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o credor, por meio de seus advogados constituídos, via DJe, 

sobre o inteiro teor da presente decisão.

b) Intime-se a parte executada, por meio de seus advogados constituídos, 

via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) cumprir a determinação 

contida no item 2 da presenta decisão, sob pena de considerar-se, sua 

conduta omissiva, ato atentatório à dignidade da justiça e (ii) manifestar 

sobre o cálculo de atualização de débito de fl. 90, sob pena de 

concordância tácita.

c) Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69427 Nr: 748-57.2017.811.0033

 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: ELIANE BORGES RODRIGUES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos etc.1. 2. Sendo assim, em substituição nomeio como perito o Dr. 

ESTEVAO VIRGILIO VAZ CURVO, Ortopedista, CRM/MT 3404, Rua das 

Rosas, nº 222 – Clínica Plenna – Jardim Cuiabá – CEP: 78.043-128 – 

Cuiabá MT, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização dos trabalhos.O perito deverá ser advertido quanto ao 

cumprimento do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a 

transcrever.”Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto 

disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 

232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo 

de 30 (trinta) dias, respondendo aos quesitos formulados pelas partes.3. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se 

com cadastramento do profissional médico nomeado e o intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o 

teor da presente decisão.c)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, encaminhando-se, ainda, os laudos médicos 

que instruem o feito, bem como os quesitos formulados pelas 

partes.d)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 866-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KARDA, JFRDA, ADRIANA DA CRUZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil de 2015, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais pela parte 

autora, ônus, todavia, suspenso pelo prazo previsto no art. 12 da Lei 

1.060/50, ante a gratuidade da justiça a ela concedida à fl. 64.Intime-se a 

exequente, através da advogada constituída.Cientifique-se o Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000054-37.2018.8.1.1.0033 REQUERENTE: LUCIENE 

CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Vistos, Certifique-se quanto a 

tempestividade do recurso interposto (Id. 14089728). Tempestivo, recebo 

o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

27 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 1000003-26.2018.8.11.0033 REQUERENTE: SOLANGE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS REQUERIDO: VIVO S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que as partes formularam o 

acordo, consoante se observa no Id. 14103061. Desta feita, satisfeita a 

obrigação, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA AVELAR FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR COSME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000187-79.2018.8.11.0033 AUTOR: ADEMIR COSME DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 14051836). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, in verbis: “ Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Outrossim, diante da justificativa apresentada no Id. 

14104269, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe 

seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-10.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000265-10.2017.8.11.0033 AUTOR: FABIANA ARAUJO 

REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

30 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-75.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (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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PROCESSO N: 1000293-75.2017.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDIO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Vistos, 

Analisando os autos, verifico que executado efetuou o pagamento do 

débito (Id. 13321637). Desta feita, intime-se o exequente para que informe 

o número da conta bancária e o CPF do titular para viabilizar a 

transferência dos valores, oportunidade em que deverá se manifestar 

acerca da satisfação do débito em 5 (cinco) dias. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de julho de 2016. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO TOMAS (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)

 

AUTOS Nº. 1000041-38.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: PAULO APARECIDO 

TOMAS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o 

cumprimento voluntário da obrigação, remetam-se os autos ao Contador 

para atualização do débito. Após, concluso para analise de penhora 

online. Cumpra-se. Expeça-se o necessário São José do Rio Claro/MT, 28 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE EUBANK MACHADO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCELO EUGENIO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A O GOTARDO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-87.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SATEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000144-79.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: RAQUEL ALVES 

DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000032-76.2018.8.11.0033 AUTOR: VANDERLEI RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

9 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-95.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010126-95.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ADILSON PEREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI DECISÃO Visto, Trata 

de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, ajuizada por Adilson Pereira de 

Araujo, em face de Oi S/A, julgada procedente em 08/06/2018 (Id. 

13907401), condenando a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ademais, verifico que a 

parte autora postulou pelo cumprimento da obrigação de pagar. Ocorre 

que a empresa ré encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos 

autos nº. 0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do 

FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-29.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010785-46.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CASAVECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ERMITA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010785-46.2013.811.0033 REQUERENTE: NATANAEL 

CASAVECHIA REQUERIDA: ELZA ERMITA - ME DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Após, intime-se o exequente para que informe o valor atualizado da débito 

em 5 (cinco) dias. Em seguida, concluso para analise do pedido de 

penhora online. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 27 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-88.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010174-88.2016.8.11.0033 REQUERENTE: ANDERSON DIAS 

MOTA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Visto, Trata de Ação Indenizatória, 

ajuizada por Anderson Dias Mota, em face de Oi S/A, julgada procedente, 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 13912663).. Ademais, verifico que a 

parte autora postulou pelo cumprimento da obrigação de pagar. Ocorre 

que a empresa ré encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos 

autos nº. 0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do 

FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 27 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-53.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SATURNINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT0005862A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, em em 

face o decurso do prazo de suspensão requerido impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes para darem andamento no prazo da 

Lei.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-89.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GARCIA VIEIRA (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)

 

AUTOS Nº. 8010107-89.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: SILVANA GARCIA 

VIEIRA EXECUTADA: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da 

obrigação, remetam-se os autos ao Contador para atualização do débito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário São José do Rio Claro/MT, 28 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente

PORTARIA Nº 67/2018-DF - O DR. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juíz Substituto e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ......Considerando o 

agendamento de férias, exercício 2018 do Juiz de Paz Adevaldo Alves 

dos Santos, matricula 1024 de Santa Terezinha/MT, para o período de 

09.08.2018 a 07.09.2018.R E S O L V E:Conceder ao servidor Adevaldo 

Alves dos Santos, Juiz de Paz da cidade de Santa Terezinha, termo desta 

Comarca, matricula 1024, 30 (trinta) dias de férias correspondentes ao 

exercício 2018, a serem usufruídas no período acima descrito, 09.08.2018 

a 07.09.2018Ficará em substituição legal, o Sr. Ailton Oliveira de Sousa, 1º 

Suplente de Juiz de Paz. P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça e ao Tabelionato de Registro Civil das Pessoas 

Naturais de Santa Terezinha/MT.Vila Rica – MT, 01 de agosto de 

2018Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 66/2018-DF-O DR. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juíz Substituto e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ......Considerando 

usufruto de férias do Juiz de Paz Astrogildo Matte, matricula 4743, no 

período de 06.08.2018 a 04.09.2018.R E S O L V E:Nomear Ad Hoc a 

senhora Jane Franci Cândido Simon, brasileira, casada, portadora do RG 

1383845-8 SSP/MT e CPF 902.088.701-72, para exercer o cargo de Juíza 

de Paz, em substituição legal, de acordo com o § 2º do artigo 65 do COJE, 

até ulterior deliberação, no período de 06.08.2018 a 04.09.2018. P. R. 

Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça e ao 

Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila Rica.Vila Rica – 

MT, 01 de agosto de 2018-Carlos Eduardo de Moraes e Silva -Juiz 

Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000199-45.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANNY ANGELA GOMES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGHESAN (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000199-45.2018.811.0049 Vistos. Trata-se de Execução da 

Prestação Alimentícia proposta por Davi Lucas Gomes Borguesan, 

representados por sua genitora Kawanny Angela Gomes Alves, em face 

de Lucas Borguesan, todos qualificados nos autos. DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

adapte a peça executória, a fim de aditar os pedidos lançados, com o 

intuito de adequar as prestações ao rito de execução de alimentos por 

prisão, e/ou mesmo, por penhora, sob pena de indeferimento. Destacando 

que, o título que embasa a pretensão executória detém natureza judicial e 

o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 528 e ss. e pelo 

art. 523 e ss., todos do CPC, devendo assim, a parte exequente, indicar as 

prestações que abarcam cada rito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Vila Rica/MT, 19 de julho de 2018. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 1522-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230.351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das parte e seus 

advogados das informações do perito de fls. 140//141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1116-62.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR PIMENTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BATISTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, em 

cumprindo a decisão de fls. 80, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerida para proceder o pagamento do débito, 

conforme calculo atualizado às fls. 81/83, no prazo de 3(três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 1873-22.2011.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMIZZOLLO & ROCHA OMIZZOLLO LTDA, 

ODEMIRO SOUZA GULART, CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

proceder o recolhimento da diligência do oficial de justiça em Guia 

especifica, pois a que fora recolhido não se trata de diligência de oficial de 

justiça, tornando impossível o repasse ao oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 2052-43.2017.811.0049

 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 VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO ALBANEZE GOMES 

RIBEIRO - OAB:272.428/SP, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - 

OAB:234.412/SP, LUIZ FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - OAB:220932, 

MARCELO ZANATTA ESTEVAM - OAB:

 Vistos.

Trata-se de pedido de atendimento das determinações contidas na 

decisão de fls. 89, proferida na audiência realizada em 29/06/2018, 

requerendo a realização da inspeção judicial nas duas unidades 

frigoríficas (Confresa/MT e Vila Rica/MT), na data já designada, 

alterando-se apenas os horários anteriormente agendados.

Decido.

Acolho o pedido da parte Requerida de fl. 101 e REVOGO o despacho de 

fl. 98.

 Para tanto, MANTENHO a data anteriormente agendada, dia 02 de agosto 

de 2018 (fl. 89).

 DESIGNO a inspeção judicial na planta do frigorífico no município de Vila 

Rica/MT para às 08:00 horas (horário oficial do Mato Grosso) e na unidade 

frigorífica em operação localizada no município de Confresa/MT, fica 

designada para o mesmo dia, às 13:00 horas (horário oficial do Mato 

Grosso).

 Intimem-se as partes sobre esta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica, 31 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 1192-50.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair do Nascimento Rodrigues, Marcelino 

Leobert Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10.286/MT

 Certifico que conforme aditamento de Ref. 26, em contato com o Gabinete, 

foi determinada que fizesse a intimação dos réus para audiência de 

interrogatório a realizar-se no dia 09/08/2018, às 14:30 horas, ato 

contínuo, IMPULSIONO o feito ao patrono dos requeridos para intimá-lo da 

solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43595 Nr: 954-02.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora em termo de prosseguimento, após 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 2772-52.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFG, BMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Guarda de menor com pedido de Liminar movido por 

JETER MORAES RESENDE em desfavor da menor FERNANDA ADRIANI 

FERREIRA GUIMARÃES e BENIGNA MORAES RESENDE, objetivando a 

modificação de guarda da criança Miriã Ferreira Guimarães Moraes 

Resende.

 De posse dos autos, o Ministério Público pugnou pela declinação de 

competência dos autos ao juízo de Rondonópolis/MT, vez que, a 

competência para apreciar e julgar ações que versem sobre interesses de 

crianças e adolescentes do foro do domicílio de quem exerce a guarda do 

menor e neste caso a residência está situada na comarca de 

Rondonópolis/MT.

 Assim sendo, este Juízo tornou-se incompetente para processar e julgar 

o feito, conforme inteligência do art. 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável. [...]

Ademais, de maneira pacífica, é o entendimento de que o Juízo 

competente para processar ação que envolva guarda de menores é, a 

princípio, o do responsável que detém sua guarda ou ainda, de forma 

alternativa, o domicílio do menor.

 Nesse sentido é a súmula 383 do STJ, senão vejamos:

“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse 

de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

No presente caso, constata-se que a guarda atualmente é exercida pela 

avó materna, que reside na cidade de Rondonópolis/MT. Não obstante, 

ainda, que o genitor resida na Comarca de Alto Garças/MT. Conclui-se que 

a referida ação em nada guarda competência com esta Comarca.

DECLINO da competência para processar este feito. Assim, feitas as 

anotações necessárias, determino a remessa destes autos a Comarca de 

Rondonópolis-MT.

Procedam-se as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se e intimem-se.

Ciência ao MPE.

 Às providências.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56590 Nr: 1198-57.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudeyr Francisco dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão do cartório distribuidor à ref.02 informando que 

não consta nos autos o pagamento das custas e taxas iniciais, bem como 

com a ausência de comprovação da mora, intime-se a parte autora para 

que comprove o pagamento das mesmas e comprove que constituiu o 

requerido em mora, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50482 Nr: 2342-03.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS, KFDSO, SDSO, MVDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo à emenda inicial.

Tendo em vista que a audiência de conciliação restou infrutífera ante a 

não localização do requerido, determino a remessa dos autos ao CEJUSC 

para que agende nova audiência de conciliação.

Cite-se o requerido no endereço ofertado à ref.33 e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.

Ao ser citada, a parte ré 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 NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 A presente decisão vale como citação e intimação do requerido.

 Às providências. Cumpra-se

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 101-22.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11.045/A, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód: 53342

DECISÃO.

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não conseguiu demonstrar a sua 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

 Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44606 Nr: 1387-06.2016.811.0035

 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: JFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Intimem-se os autores pessoalmente para que cumpram a determinação de 

ref. 13, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55818 Nr: 1007-12.2018.811.0035

 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 MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARCADE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CARGIL LTDA, em desfavor de MARCOS 

ARCADE SIQUEIRA.

Narra a inicial que o requerido era associado à Cooperativa requerente, 

conforme Termo de Adesão e abertura de crédito juntado aos autos.

Aduz que no parágrafo segundo da cláusula segunda do Contrato de 

Abertura de Crédito dispõe que os empréstimos efetuados serão 

descontados diretamente dos seus vencimentos mensais mediante 

desconto em folha de pagamento junto à sua empresa empregadora.

 Declara que devido ao desligamento do requerido junto à empresa Cargil, 

que ocorreu em Outubro de 2017, ficou-se impossibilitado o desconto em 

folha das parcelas do empréstimo contratado.

Que o Requerido não cumpriu com o que fora pactuado, não restando 

alternativa ao autor, a não ser o ajuizamento da presente.

Não houve o pagamento de custas e taxa judiciária.

 É o relatório. Decido.

I – DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA

Ante o teor da certidão do cartório distribuidor à ref.02 informando que 

não consta nos autos o pagamento das custas e taxas iniciais, intime-se a 

parte autora para que comprove o pagamento das mesmas, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
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Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 312-29.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO JOEL PLETSCH, JHONATAN DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 SENTENÇA.

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou ELIZANDRO JOEL PLETSCH, vulgo “Gaúcho” e 

JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA vulgo “Chula”, ambos qualificados nos 

autos, como incursos nas penas dos arts. 157, § 2°, incisos I e II do CP c/c 

art. 244-B da Lei 8.069/1990.

1º Fato: Narrou a denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2016, por volta 

das 03 horas, na BR 361, Km 56, Chácara “Luz do Luar”, zona rural de 

Alto Garças, os denunciados, Elizandro Joel Pletsch e Jhonatan da Silva 

Oliveira, em conjunto com os menores Vitor Hugo de Moura e Silva 

(V.H.M.S), Hallan Kenned Alves de Souza (H.K.A.S) e Fabrício de Oliveira 

(F.O) atuando com unidade de desígnos e mediante divisão de tarefas e 

grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram para 

proveito comum a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em 

espécie, de propriedade das vítimas Eleonora Araújo Barbosa e Orlando 

Cisostomo Barbosa.

 Logrou-se apurar que, dias antes do crime, o denunciado Elizandro Joel 

Pletsch reuniu-se com os demais comparsas, sendo Jhonatan da Silva 

Oliveira, os menores V.H.M.S, H.K.A.S e F,O, na residência do H.K.A.S, 

momento em que organizaram e planejaram a prática do delito na 

propriedade rural, sendo a Chácara Luz do Luar, pertencente a vítima 

Marilene Cândida Massaguer.

 No fatídico dia, os denunciados Elizandro Joel Pletsch e Jhonatan da Silva 

Oliveira, juntamente com os adolescentes mencionados, depois de alugar 

o veículo Pálio, cor prata, placa NTX-7022, conduziram-se até a fazenda 

(residência) da vítima Marilene Cândida Massaguer.

 Ainda consta do incluso caderno investigativo, ao chegarem ao local, os 

assaltantes, primeiramente arrombaram a porta da residência do caseiro, 

sendo a vítima Luiz Leandro Feitosa Neto, rendendo-o juntamente com a 

Joelma Brito dos Santos, sua filha Ágda e Isabela, sendo que os 

amarraram, restringindo a liberdade destas, deixando-as trancadas no 

banheiro, permanecendo o menor H.K.A. S do lado de fora.

 Para obter êxito na empreitada criminosa, os denunciados Elizandro Joel 

Pletsch e Jhonatan da Silva Oliveira em poder de uma faca renderam e 

conduziram a vítima Joelma Brito dos Santos à sede da fazenda, onde se 

encontravam as vítimas Marilene Cândida Massaguer, Eleonora Araújo 

Barbosa, Maria Auxiliadora Araújo, Maria Leonidia de Araújo, Orlando 

Crisostomo Barbosa, Leonardo Araújo Barbosa, e mediante grave ameaça 

em matar Joelma, ficaram em frente de tal residência, onde conseguiram 

subtrair R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Consta dos autos que o adolescente (V.H.M.S) tentou arrombar a porta da 

sede, porém não obteve êxito.

 Após, os denunciados Elizandro Joel Pletsch e Jhonatan da Silva Oliveira 

e os adolescentes V.H.M.S, H.K.A.S e F,O voltaram para a casa do 

caseiro Luiz Leandro Feitosa Neto e reconduziram as vítimas para a 

dispensa, onde iriam subtrair mais objetos, contudo ao avistarem faróis de 

veículos se aproximando, os denunciados e os adolescentes se evadiram 

do local.

2º Fato: Constou ainda do incluso caderno investigativo que, no dia 22 de 

fevereiro de 2016, por volta das 03 horas, na BR 361, Km 56, Chácara 

“Luz do Luar”, zona rural de Alto Garças, os denunciados, Elizandro Joel 

Pletsch e Jhonatan da Silva Oliveira, corromperam os adolescentes Vitor 

Hugo de Moura Silva, Fabrício de Oliveira e Hallan Kenned Alves de Souza, 

menores de 18 (dezoito) anos na época dos fatos, praticando com eles a 

infração penal anteriormente narrada.

A denuncia fora recebida à ref. 04 dos autos.

Os acusados pessoalmente citados, apresentaram resposta à acusação 

às refs. 14 e 18.

Designou-se audiência de Instrução e Julgamento à ref. 24, sendo 

realizada à ref. 68, ocasião em que se ouviu as testemunhas e 

designou-se audiência para oitiva da testemunha João Batista de 

Inocêncio Soares, que foi realizada à ref. 88.

O MPE à ref. 190, requereu a desistência da testemunha Marcelo Araújo 

Gouveia, sendo a desistência devidamente homologada e declarada 

encerrada a instrução processual à ref. 191 dos autos.

Oferecidas as alegações finais, o ilustre representante do MPE, após 

analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a 

materialidade e autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos 

réus, pugnou pela condenação dos mesmos, nos termos da peça exordial 

acusatória (ref. 200).

Em alegações finais, a defesa do réu Jhonatan da Silva Oliveira pugnou 

pela absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 244-B. 

Quanto ao delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, que seja 

aplicada a pena mínima prevista, bem como pelo reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III do CP, 

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do art. 29 do 

CP (participação de menor importância) e direito de recorrer em liberdade 

(ref. 206).

Por sua vez, a defesa do acusado Elizandro Joel Pletsch, em sede de 

alegações finais (ref. 225), postulou pela absolvição do acusado quanto 

ao delito capitulado no art. 244-B do ECA, e quanto ao delito art. 157, § 2º, 

incisos I e II do CP, que seja aplicada a pena mínima, com o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 

65, inciso III do CP, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 

§ 1º, do art. 29 do CP e pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de ELIZANDRO JOEL PLETSCH e JHONATAN DA 

SILVA OLIVEIRA, anteriormente qualificados, pela prática dos delitos 

descritos na denúncia.

 2.1 Do delito previsto no art. 157 do CP

A materialidade delitiva fora comprovada pelo auto de apreensão em 

flagrante de ato infracional (ref. 02), auto de avaliação (ref. 02), cópias 

dos boletins de ocorrência (ref. 02), termos de entrega (ref. 02) termo de 

exibição e apreensão (ref. 02), auto de depósito (ref. 02) em harmonia 

com os depoimentos prestados em fase judicial e investigatória (ref. 02, 68 

e 88).

A autoria resta provada, conforme se vê nos depoimentos prestados 

pelas testemunhas e pelos depoimentos dos próprios denunciados.

 A testemunha João Batista Inocêncio Soares, investigador de polícia, em 

depoimento em juízo (ref. 68) declarou que se encontrava de plantão 

quando recebeu ligação comunicando um roubo na chácara da dona 

Marilene, sendo que se deslocou para o local juntamente com a polícia 

militar. Afirmou que as vítimas estavam trancadas nos cômodos da 

residência, sendo necessário arrombar as portas para libertar as vítimas. 

Informou que na ocasião as vítimas narraram que os denunciados na 

posse de arma branca pegaram a Sra. Joelma, levaram até a casa da 

Marilene, onde ameaçaram as vítimas (sede) para que entregassem ouro e 

dinheiro. Declarou que em buscas nos entornos da chácara fora 

encontrado um veículo pálio abandonado pelos acusados, sendo 

encontrado no interior do veículo uma carteira de habilitação em nome do 

acusado Elizandro Joel. Afirmou ainda que a polícia militar após buscas 

localizou os adolescentes que participaram da ação criminosa e que 

presenciou o momento em que as vítimas realizaram o reconhecimento na 

delegacia dos acusados.

A vítima Luiz Leandro Feitosa Neto em seu depoimento em Juízo (ref. 68), 

confirmou o depoimento prestado em sede inquisitorial (ref. 02) declarando 

que na madrugada os denunciados acompanhados dos adolescentes, 

onde um estava encapuzado, cuja característica era de pessoa alta e 

magra, adentraram na residência portando uma faca e lhe rendeu 

juntamente com sua esposa Joelma, sua filha Agda de 15 (quinze) anos 

de idade e Isabela, sua neta de 04 (quatro) anos de idade. Após fora 

trancado com suas filhas no banheiro, sendo que sua esposa Joelma fora 

feita refém, tendo os denunciados se dirigido até a sede da chácara. 

Declarou que ouviu o barulho dos acusados tentando arrombar a porta 
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principal, mas quando perceberam a presença da polícia, os acusados lhe 

tiraram do banheiro e lhe trancaram com sua esposa e suas filhas na 

dispensa. Afirmou que os acusados levaram dinheiro, celular e que fora 

ameaçado de morte, tendo sofrido agressões juntamente com sua esposa.

No mesmo sentido é depoimento em juízo (ref. 68) e em sede inquisitorial 

(ref. 02) da vítima Joelma Brito dos Santos, que informou que os acusados 

e os adolescentes adentraram em sua residência fazendo-a de refém 

juntamente com seu esposo Luiz, sua filha Agda de 15 (quinze) anos de 

idade e Isabela, sua neta de 04 (quatro) anos de idade, lhes ameaçando 

ainda com uma faca. Que seu esposo, filha e neta ficaram trancados no 

banheiro, enquanto ela se deslocava sob ameaça até a sede da chácara. 

Que ao chegar na casa principal, proferiu gritos para que as outras 

vítimas não abrissem a porta pois se tratava de um roubo, momento em 

que fora agredida com tapas, e arremessaram uma lanterna em sua 

cabeça. Declarou que os denunciados e os adolescentes ao perceberem 

as luzes da viatura da polícia, lhe trancaram com suas filhas e esposo na 

dispensa da residência. Aduziu ainda que fora agredida pelo denunciado 

Jhonatan, bem como realizou o reconhecimento do acusado na delegacia.

Em complemento têm-se os depoimentos das vítimas Leonardo Araújo 

Barbosa, Orlando Crisóstomo Barbosa, Maria Leonidia de Araújo, Maria 

Auxiliadora, e Eleonora Araújo Barbosa, em que declararam que no meio 

da madrugada os denunciados renderam o caseiro da chácara e sua 

família, deixando-os presos na dispensa da residência, e em seguida de 

deslocaram até a sede da chácara (casa principal), fazendo a Sra. Joelma 

como refém, e lhe ameaçando com uma faca no pescoço. Declararam 

ainda que os acusados exigiram ouro e dinheiro, tendo as vítimas lançado 

dinheiro pela janela da sacada da residência. Todavia, os denunciados 

alegaram que o dinheiro jogado era pouco, e tentaram arrombar a porta da 

residência, não conseguindo realizar o arrombamento haja vista a 

chegada da polícia no local (ref. 68).

 Corrobora-se aos depoimentos acima, as confissões do acusado. 

Vejamos.

 O acusado Jhonatan da Silva Oliveira em juízo (ref. 68) confessou a 

prática do delito, declarando que conhece o codenunciado Elizandro da 

cidade de Rondonópolis/MT, local onde usavam drogas juntos. Que vieram 

de Rondonópolis/MT no veículo carro pálio prata, com os adolescentes e o 

codenunciado Elizandro. Que ao chegarem nesta urbe de Alto Garças/MT 

usaram drogas e foram realizar o roubo na chácara. Aduziu ainda que 

permaneceu longe da residência, próximo ao carro, junto a Elizandro (ref. 

68).

Na mesma linha, segue a confissão do acusado Elizandro Joel Pletsch, 

que em juízo (ref. 68) declarou que veio com os adolescentes e 

codenunciado Jhonatan da cidade de Rondonópolis/MT. Declarou que 

faziam 02 (dois) dias que estava usando entorpecentes e queria dinheiro, 

ou algo em troca para adquirir mais entorpecentes, momento em que 

decidiram roubar a chácara. Que ficou longe da residência alvo do roubo, 

enquanto os meninos executavam o delito, e declarou ainda que era a 

pessoa que usava o capuz (camiseta enrolada na cabeça).

Em que pese os acusados tentarem se eximir da responsabilidade criminal, 

declarando que não participaram da execução do delito, afirmando que 

foram os adolescentes quem teriam praticado o roubo, os depoimentos 

das testemunhas e vítimas são firmes e concisos no sentido de que os 

acusados executaram o roubo, bem como que utilizaram-se de uma faca 

para ameaçar as vítimas, restringindo a liberdade das mesmas (ref. 68).

A vítima Joelma Brito, que fora feita de refém pelos denunciados, em juízo 

declarou (ref. 68), sem sombra de dúvidas que Jhonatan era um dos autos 

autores do roubo, tendo este inclusive lhe agredido no momento da 

empreitada criminosa.

A vítima Joelma e seu esposo Luiz Leandro, afirmaram em juízo (ref. 68) 

que a pessoa que se encontrava encapuzada no momento dos fatos, 

participou de forma ativa da execução do crime, fato este que se 

corrobora com a confissão do acusado Elizandro Joel Pletsch, que em 

juízo (ref. 68), afirmou que era ele a pessoa que se encontrava com o 

rosto coberto por capuz, logo também resta evidenciada sua participação 

no delito.

 A que se destacar ainda o reconhecimento dos denunciados feito pelas 

vítimas Joelma e Luiz Leandro, o que mais uma vez comprova a 

participação dos denunciados na prática delituosa, caindo por terra a 

versão apresentada pelos corréus (ref. 68), no sentido de que 

permaneceram no carro enquanto os adolescentes praticavam o roubo.

 Dessa forma, ante as provas jungidas nos autos, em especial pela 

confissão dos acusados em juízo (ref. 68), em que declararam que saíram 

da cidade de Rondonópolis/MT com destino a esta cidade de Alto 

Garças/MT, com o objetivo da prática delituosa, afim de conseguirem 

dinheiro para adquirir entorpecentes, indene de dúvidas, resta-se 

comprovado a ocorrência do delito e sua autoria.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo serem incursos nas 

penas do art. 157, do CP.

2.1.1 Quanto à incidência das causas de aumento de pena previstas no 

art. 157, § 2°, incisos I e II do CP

2.1.1.1 Da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso I, 

do CP (emprego de arma)

Com o advento da Lei nº 13.654 /2018, que alterou o artigo 157 do Código 

Penal, revogando o inciso I, do § 2 º do referido artigo, e criando o § 2º-A, 

a aplicação da majorante do emprego de arma passou a ser específico 

para os casos em que o agente utilizar uma arma de fogo na empreitada 

criminosa, não se aplicando mais aos casos em que o acusado ameaçar a 

vítima com arma branca.

Nesse sentido, segue jurisprudência acerca do tema:

 Ementa: APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE 

ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. Praticado contra 

taxista que, após encerrar a corrida, foi rendido pelos acusados e por 

duas mulheres não identificadas, os quais lhe subtraíram o dinheiro que 

possuía, o celular e uma foto do filho. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. 

Tendo em vista os termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, a 

reincidência é mantida no quantum fixado na sentença. MAJORANTE DO 

CONCURSO DE AGENTES. Devidamente demonstrada. Comprovado que o 

delito foi praticado mediante o concurso de agentes, o reconhecimento da 

majorante se impõe. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA 

(faca). Afastada a majorante visto que a Lei nº 13.654 , de 23 de abril de 

2018, alterou o artigo 157 , do Código Penal , revogando o inciso I, § 2º, do 

referido artigo. MULTA. AFASTAMENTO. Incabível o afastamento da pena 

de multa em face do contido no art. 157 , § 2º , do Código Penal . 

REDIMENSIONAMENTO. Reduzida para 15 dias-multa, considerando a 

proporcionalidade entre a pena de reclusão e a situação econômica do 

acusado. PENA DE RECLUSÃO. Redimensionada, com a redução do 

quantum fixado para a majorante. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Crime Nº 70075866459, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton,... Julgado em 

23/05/2018) Data de publicação: 11/06/2018.

E mais:

 Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE 

ROUBOCIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. 

ATENUANTE. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO 

MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA 

MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REVOGAÇÃO DA REGRA QUE PREVIA A 

CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento de 

circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da reprimenda aquém do 

mínimo legal, podendo este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase 

de dosimetria da pena. Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. 2. Nos 

termos das regras trazidas na Lei nº 13.654 /2018, que alterou as normas 

legais referentes ao crime de roubo, afasto a causa de aumento referente 

ao emprego de arma branca. 3. Considerando que o crime de roubo 

praticado com arma branca é mais gravoso e diverso daquele cometido 

apenas com grave ameaça, correta a majoração da pena-base. 4. 

Recurso parcialmente provido. TJ-DF - 20171010061680 DF 

0006059-12.2017.8.07.0010 (TJ-DF). Data de publicação: 15/06/2018.

Dessa forma, em consonância à recente alteração normativa supracitada, 

afasto a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego 

de arma branca na prática delitiva.

2.1.1.2 Da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso II, 

do CP (concurso de agentes)

É cediço que, nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra 

das vítimas e das testemunhas para manter uma sentença condenatória, 

desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso 

dos autos em que os coautores foram reconhecidos pelas vítimas do 

roubo, o que demonstra a existência do delito em concurso de pessoas.

As vítimas à ref. 68 informaram que os codenunciados Elizandro Joel 

Pletsch e Jhonatan da Silva Oliveira juntamente com os adolescentes 

praticaram o delito de roubo, fato este que se corrobora com a confissão 

dos corréus (ref. 68), em que declararam que se deslocaram da cidade de 

Rondonópolis/MT até a cidade de Alto Garças/MT para cometerem o delito 
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juntamente com os adolescentes.

Ademais, a que se destacar ainda que as vítimas reconheceram os 

acusados como sendo os coautores do delito (ref. 68).

Seguindo esta linha, segue jurisprudência pátria:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO 

DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU RECONHECIDO, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDAS, PELA VÍTIMA, NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO 

CONFIRMADO EM JUÍZO PELO POLICIAL CIVIL. DEPOIMENTO DE 

TESTEMUNHA OCULAR, COLHIDO EM JUÍZO E SOB O CRIVO DO 

CONTRADITÓRIO, CONFIRMANDO TER SIDO O RÉU O AUTOR DO CRIME. 

PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. A autoria do crime restou 

comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu 

reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e posteriormente confirmado 

o reconhecimento por ela efetuado, pelo policial civil, na fase judicial. 

Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu 

roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de 

roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a 

única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas 

presenciais. Precedentes do TJSP. 2. Depoimento do policial harmônico e 

uníssono no sentido da responsabilização criminal do réu, pois afirmou ter 

a vítima reconhecido o réu na fase inquisitorial. Validade do seu 

depoimento, mormente quando submetido ao crivo do contraditório e 

corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que 

ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Emprego de arma 

devidamente comprovado pela palavra da vítima, que disse ter sido 

intimidada com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da 

realização de perícia da arma para fins de reconhecimento da majorante 

prevista no art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Precedentes do STF e do 

STJ. 4. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral 

judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada 

um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, 

mercê de prévia divisão de tarefas. 5. Restrição da liberdade da vítima... 
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0006109-29.2006.8.26.0581 (TJ-SP). Data de publicação: 22/08/2014.

De suma importância, são os depoimentos prestados pelos menores 

infratores em sede inquisitorial (ref. 02).

O menor Fabricio de Oliveira em depoimento na fase investigativa declarou 

que conheceu Elizandro, em Rondonópolis/MT em uma “boca de fumo”, 

juntamente com seus amigos Vitor Hugo e Hallan, tendo Elizandro os 

convidado para praticar um assalto em Alto Garças/MT, em uma residência 

que teria ouro. Que vieram no carro de Elizandro, chegando na fazenda 

por volta de 02:00 horas, onde o declarante afirmou que ficou vigiando em 

cima de uma árvore, e os demais executaram o roubo.

O adolescente Vitor Hugo de Moura Silva declarou em sede inquisitorial 

(ref. 02) que veio a Alto Garças/MT, a convite de Elizandro, para 

praticarem um assalto em uma residência que teria barras de ouro 

guardadas. Que conheceu Elizandro um dia antes do delito, por meio de 

Alan, com o qual se dirigiu a casa de seu amigo, onde Elizandro se 

encontrava, sendo que Fabrício também foi junto à casa do citado amigo 

de Alan, até então o declarante não sabia da pessoa de Elizandro. Que 

vieram em um veículo tipo Pálio, cor prata, que "gaúcho" disse ter alugado. 

Chegando na citada fazenda (residência), Elizandro arrombou a porta da 

casa do caseiro, rendendo-o juntamente da esposa e outros familiares, 

trancando a filha maior, a menor e o pai no banheiro, sendo que a esposa 

do caseiro foi conduzida à sede para chamar o morador, porém, ninguém 

saiu. Mas que as vítimas jogaram dinheiro pela janela, enquanto isso 

Elizandro vigiava o caseiro. Que o dinheiro do caseiro ficou na posse de 

Alan, sendo que o dinheiro da sede, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) ficou com o Fabrício. Que como os moradores não queriam sair, o 

declarante tentou arrombar a porta, porém não conseguiu. Que em 

seguida conduziram todas as vítimas para a sede, cujos moradores 

estavam na parte de cima, trancaram a família do caseiro numa dispensa e 

iriam subtrair objetos, porém ao avistar faróis de veículos se aproximando, 

empreenderam fuga para dentro do mato até a rodovia, sendo detidos 

pelos policiais em seguida. Que ressalta que Elizandro, "gaúcho", decidiu 

roubar o local haja vista que sua sogra trabalhara durante 07 (sete) anos 

para uma das vítimas, tendo esta relatado a Elizandro a existência de ouro 

na fazenda.

O adolescente Hallan Kenned Alves de Souza também em fase inquisitorial 

(ref. 02), afirmou que conhecera Elizandro, em "uma boca de fumo" 

ocasião em que Elizandro convidara o declarante, Fabrício e Vitor Hugo 

para roubarem barras de ouro em uma fazenda de Alto Garças/MT. Que 

saíram de Rondonópolis por volta das 00:00 horas, chegando na fazenda 

por volta das 02:00 horas. Que na fazenda, Elizandro arrombou a porta do 

caseiro, sendo todos rendidos, e que em seguida o declarante ficou 

vigiando a chegada da polícia e os demais seguiram para a sede. Que 

quando tentavam arrombar a porta o declarante avistou o farol de veículo 

se aproximando e avisou aos demais, e todos empreenderam fuga.

Assim, os réus cometeram os delitos com prévio ajuste, mediante divisão 

de tarefas e em comunhão de desígnios (liame subjetivo) conforme 

mencionado pelas testemunhas/vítimas à ref. 68, pelos próprios 

denunciados (ref. 68), e em especial pelo depoimento dos adolescentes, 

que deram seus depoimentos com riqueza de detalhes acerca da 

empreitada criminosa, evidenciando que os acusados agiram 

premeditadamente, eis que ainda na cidade de Rondonópolis/MT 

planejaram o delito de roubo a ser realizado na cidade de Alto Garças/MT.

Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE 

AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA 

VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DEPOIMENTOS AGENTES POLICIAIS. TEORIA 

DO DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONFIGURADA. 1) 

Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito 

imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe. 2) Em delitos 

contra o patrimônio, o reconhecimento e a palavra do ofendido tem 

especial importância probatória, devendo ser aceitas como meio de prova. 

3) Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório, 

principalmente quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras 

provas, bem como quando não há nos autos qualquer elemento que 

indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado. 4) À luz 

da teoria do domínio do fato, uma vez constada a prática de delito com 

nítida divisão de tarefas, resultante do auxílio de outros dois agentes, a fim 

de aumentar a chance de sucesso de empreitada criminosa, não há como 

afastar a majorante referente ao concurso de pessoas. 5) Recurso 

conhecido e desprovido.  TJ-DF -  20150910242395 DF 

0023840-21.2015.8.07.0009 (TJ-DF). Data de publicação: 27/09/2017.

Logo, verifica-se que a prova produzida nos autos, é suficiente para que 

se reconheça a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 

157, §2º, inciso II do CP, uma vez que para cometer o delito os acusados 

agiram em conjunto (concurso de pessoas).

 Portanto, após análise dos autos, encontra-se clarividente e de rigor a 

condenação dos réus pela prática do delito de roubo com aplicação da 

causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP razão 

pela qual e rigor a incidência da causa de aumento com o incremento de 

1/3.

2.2 Do delito previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90

A materialidade está consubstanciada pelo auto de apreensão em 

flagrante de ato infracional (ref. 02), auto de avaliação (ref. 02), cópias do 

boletins de ocorrência (ref. 02), termos de entrega (ref. 02) termo de 

exibição e apreensão (ref. 02), auto de depósito (ref. 02) em harmonia 

com os depoimentos colhidos em fase judicial e investigatória (ref. 02, 68 e 

88).

A autoria deste delito também restou provada, conforme se vê nos 

depoimentos prestados pelas vítimas e pelos depoimentos dos próprios 

denunciados.

Em análise dos depoimentos das vítimas (ref. 68) verifica-se que os 

denunciados Jhonatan e Elizandro, praticaram o delito em conjunto com os 

menores Vitor Hugo de Moura, Hallan Kenned Alves de Souza e Fabricio 

de Oliveira.

É o que se depreende dos depoimentos dos próprios denunciados 

Jhonatan e Elizandro, que em juízo confessaram que vieram da cidade de 

Rondonópolis/MT para esta cidade de Alto Garças/MT na companhia dos 

menores com a finalidade de cometerem o delito de roubo.

Ainda na fase investigativa (ref. 02), os menores Fabricio de Oliveira e 

Hallan Kenned Alves de Souza declararam que conheceram Elizandro, em 

Rondonópolis/MT em uma “boca de fumo”. Que o acusado Elizandro os 

convidou para praticarem um assalto em Alto Garças/MT, em uma 

residência que teria ouro. Que vieram no carro de Elizandro, chegando na 

fazenda por volta de 02:00 horas, momento em que iniciaram a execução 

do roubo.

No mesmo sentido é o depoimento inquisitorial (ref. 02) do adolescente 

Vitor Hugo de Moura Silva, em que declarou que veio a Alto Garças/MT, a 

convite de Elizandro, conhecido por “Gaúcho” para praticar um assalto em 
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uma residência que teria barras de ouro.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, para que ocorra a 

configuração do delito em tela, se faz necessário apenas a comprovação 

da participação do inimputável à prática criminosa, na companhia de 

pessoa maior de 18 anos, a qual restou devidamente provada pelas 

provas colhidas, em especial pelos depoimentos das testemunhas, em que 

informaram que haviam 05 (cinco) pessoas praticando o delito (ref. 68) 

dentre elas 03 (três) adolescentes, pelos depoimentos dos menores 

infratores (ref. 02), que relataram toda a empreitada criminosa e pelas 

próprias confissões dos acusados (ref. 68) em que informaram que os 

menores participaram do delito de roubo.

Assim, tem-se a confirmação de que os réus praticaram o crime contido 

no artigo 244-B do ECA, qual seja a corrupção de menor, uma vez que 03 

(três) dos agentes do ato criminoso eram menores de idade na época dos 

fatos.

Cumpre destacar que o delito em testilha trata-se de crime formal, 

bastando para a sua configuração indicativos do envolvimento do menor 

na companhia do agente imputável.

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE 

CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE . NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª 

Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 

1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de 

que o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 

2.252 /54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - é delito formal. II- Tratando-se de crime formal, basta à sua 

consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal 

ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e 

futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva 

demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. 

III- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1378870 MG 

2013/0134830-8. Rel. Ministra Regina Helena Costa. Julgamento 

06/02/2014. Publicação 13/02/2014).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE 

MENORES. CARACTERIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA EFETIVACORRUPÇÃO DO MENOR. DELITO DE NATUREZA FORMAL. 1. 

Para a caracterização do crime tipificado no artigo 1º da Lei nº 2.254 

/1954, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta a 

efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da 

efetiva corrupção do menor, tendo em vista se tratar de delito de natureza 

formal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 

150019 DF 2009/0197145-0. Rel. Ministro Haroldo Rodrigues. Julgamento 

28/09/2010. Publicação 06/12/2010).

Desta feita, tem-se que as provas colhidas convergem no sentido da 

responsabilidade dos acusados pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, 

sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório de Elizandro Joel 

Pletsch e Jhonatan da Silva Oliveira pelo delito em testilha.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e CONDENO os réus 

ELIZANDRO JOEL PLETSCH, vulgo “Gaúcho” e JHONATAN DA SILVA 

OLIVEIRA vulgo “Chula”, devidamente qualificados nos autos, como 

incursos nas sanções previstas nos arts. 157, § 2°, inciso II, do CP c/c art. 

244-B da Lei 8.069/90.

 Passo a dosimetria da pena.

3.1 Do Réu JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena. Outrossim, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias passo a analise das circunstancias judiciais dos delitos 

conjuntamente.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: verifica-se que fora utilizado uma faca (arma branca) 

para a pratica do crime de roubo, conforme restou comprovado pelos 

depoimentos prestados em sede instrutória à ref. 68, o que por 

consequência aumenta a reprovabilidade da conduta, razão pela qual 

valoro negativamente;

g) Consequências: não foram graves;

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

3.1.1 Do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CP:

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 

53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, se encontra presente a 

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (cometer o crime 

contra maior de 60 (sessenta) anos). Incidem-se a atenuante etária 

prevista no art. 65, inciso I, do CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) 

anos na data do fato) e a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 

65, inciso III, alínea "d", do CP). Dessa forma verifico que as atenuantes 

preponderam sobre a agravante etária prevista no art. 61, inciso II, alínea 

“h”, entretanto, em observância a Súmula 231 do STJ, atenuo a pena em 

09 (nove) meses, passando a fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, 

com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, mas se encontra 

presente, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP 

vez que para cometer o delito, o acusado agiu em conjunto com os demais 

coautores (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 1/3 (um 

terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

 3.1.2 Do crime previsto no art. 244-B do ECA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não se encontram 

presentes agravantes. Incidem-se a atenuante etária prevista no art. 65, 

inciso I, do CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do 

fato) e a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inciso III, 

alínea "d", do CP). Entretanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada 

no mínimo legal, deixo de valorá-las, em observância a Súmula 231 do STJ, 

razão pela qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada, 

qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

 Na terceira fase, não incidem causas de diminuição e aumento de pena, 

pelo que mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de 

reclusão.

3.1.3 Do Concurso Material

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos arts. 

157, § 2°, inciso II do CP c/c art. 244-B do ECA, reconheço o concurso 

material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas 

impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu JHONATAN DA 

SILVA OLIVEIRA em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 

pagamento de 13 (treze) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo 

do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver 

informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do CP), devido ao quantum da pena fixada.

3.2 Do Réu ELIZANDRO JOEL PLETSCH

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena. Outrossim, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias passo a analise das circunstancias judiciais dos delitos 

conjuntamente.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: verifica-se que fora utilizado uma faca (arma branca) 

para a pratica do crime de roubo, conforme restou demonstrado pelos 

depoimentos prestados em sede instrutória à ref. 68, o que por 

consequência aumenta a reprovabilidade da conduta, razão pela qual 
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valoro negativamente;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

3.2.1 Do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CP:

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 

53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, se encontra presente a 

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (cometer o crime 

contra maior de 60 (sessenta) anos) e incide-se a atenuante relativa à 

confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), razão pela qual 

as compenso, mantendo a pena provisória anteriormente dosada em 04 

(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 

(cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, mas se encontra 

presente, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP 

vez que para cometer o delito, o acusado agiu em conjunto com os demais 

coautores (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 1/3 (um 

terço), passando a fixá-la em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, com pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

 3.2.2 Do crime previsto no art. 244-B do ECA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não se encontram 

presentes agravantes. Incide-se a atenuante relativa à confissão 

espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP). Entretanto, tendo em vista 

que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em 

observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho na segunda 

fase a pena anteriormente dosada, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

 Na terceira fase, não incidem causas de diminuição e aumento de pena, 

pelo que mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de 

reclusão.

3.2.3 Do Concurso Material

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos arts. 

157, § 2°, inciso II do CP c/c art. 244-B do ECA, reconheço o concurso 

material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas 

impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu ELIZANDRO 

JOEL PLETSCH em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 

pagamento de 70 (setenta) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um 

trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não 

haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do CP), devido ao quantum da pena fixada.

4. DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos da Súmula 717 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3º do CP, 

verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para inicio do 

cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido:

 "O preceito inscrito no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal não obriga o 

magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não 

superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal 

semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao 

sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em 

decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime 

menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida 

ao magistrado." (HC 125589 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgamento em 19.5.2015, DJe de 26.6.2015).

E mais:

 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES (ART. 157 , § 2.º , I , II E V , DO CP ). 

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (DOIS QUINTOS). 

JUSTIFICATIVA IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

MAIS GRAVOSO. REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE. 

AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É imperiosa a necessidade de 

racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 

cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 

de recurso especial. 2. Não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida. 

Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena acima do 

mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, com referência a 

circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, 

o que se verifica no caso em apreço. 3. Por mais que a pena-base tenha 

sido fixada no mínimo legal, bem como o quantum da pena ser inferior a 

oito anos de reclusão, havendo menção a elemento concreto para o 

estabelecimento de regime inicial mais severo, não há falar em 

constrangimento ilegal. Na espécie, foi apontada significativa 

particularidade fática (os réus ao adentrarem a casa em que as vítimas se 

encontravam empregaram violência física e ameaças, sendo que segundo 

uma das vítimas, um dos agentes teria inclusive colocado o revólver na 

cabeça de um menino de dez anos de idade) a revelar modus operandi 

com plus de reprovabilidade, autorizando, assim, o tratamento mais 

gravoso. 4. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar outrora 

deferida. STJ - HABEAS CORPUS HC 184165 SP 2010/0164005-7 (STJ) . 

Data de publicação: 10/05/2013.

 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS 

DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - No caso, o magistrado, ao 

fixar a pena-base do paciente, observou fundamentadamente todas as 

circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal , o que 

justifica o quantum acima do mínimo legal. II - Segundo a alínea b do § 2º do 

art. 33 do Código Penal , é ato discricionário do juiz a adoção de regime 

inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. III - Ordem denegada. STF - 

HABEAS CORPUS HC 102651 MG (STF). Data de publicação: 30/06/2010.

Logo, ante o reconhecimento da circunstância judicial negativa referente à 

gravidade das circunstâncias do crime, eis que para a prática dos delitos 

os acusados se utilizaram de arma branca (faca), imperioso determinar a 

fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena dos 

réus.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME 

FECHADO para início do cumprimento de pena dos reús ELIZANDRO JOEL 

PLETSCH e JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA.

5. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

5.1 – Do Direito de Recorrer em Liberdade

 Por remanescerem íntegros todos os requisitos da prisão preventiva, os 

quais utilizo como razão de decidir (fundamentação per relationem), não 

concedo o direito do réu JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA de recorrer em 

liberdade. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

 Quanto ao acusado ELIZANDRO JOEL PLETSCH, tendo em vista que o réu 

esta em liberdade, deverá assim permanecer.

5.2 – Das Custas

Condeno o réu ELIZANDRO JOEL PLETSCH ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, eis que não beneficiário da Assistência 

Judiciária Gratuita.

 Quanto ao réu JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, deixo de condenar ao 

pagamento das custas e despesas processuais, já que beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena; efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e os condenados, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrerem o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT, bem como, para que informem seus endereços atualizados.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 1322-40.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RODRIGUES BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 Cód. 56856

 Vistos etc.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 
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deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 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.

 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 art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para o dia 10 de agosto de 2018, às 14h40min. 

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do STJ.

 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.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON VIANA DE SOUZA (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 ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 1 de agosto de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-89.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACHADO AMBROSIO (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 ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 13 horas (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 1 de agosto 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

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30295 Nr: 1133-95.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Aparecida dos Santos, Luiz Antônio 

Mundim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ANTÔNIO MUNDIM DOS SANTOS, 

Cpf: 03471384111, Rg: 20943156, Filiação: Marta dos Santos Piau e 

Antonio Luiz Mundim, data de nascimento: 25/06/1988, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, 

Telefone 64-9982-2430. 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: Código 30295SENTENÇAO Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso ofereceu denúncia em face de Daiane Aparecida dos Santos e 

Luiz Antonio Mundim dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 

129, caput, do Código Penal, porque no dia 07 de outubro de 2012, por 

volta das 21h30 min, na Av. Macário Subtil de Oliveira, neste município, 

teriam agredido a vítima Brunna Barbara Gouveia Brito.De acordo com a 

denúncia, no dia dos fatos, a ré Daiane agrediu a vítima apertando-lhe o 

pescoço. Logo após, o réu Luiz, irmão da corré, também agrediu a vítima 

com um murro na boca.Em audiência realizada em 29/11/2012, a ré aceitou 

proposta de transação penal oferecida pelo MP, porém, não comprovou 

nos autos o seu cumprimento. (fl. 39-40)A denúncia foi oferecida em 

10/04/2014 e recebida no dia 26/07/2016, por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento, na qual foi ouvida uma testemunha e interrogado o 

réu Luiz. (fl. 55-56) O Ministério Público apresentou suas alegações finais, 

pugnando pela condenação do réu Luiz Antonio. (fls. 59-60)A Defesa, por 

sua vez, pediu o reconhecimento da prescrição e a extinção da 

punibilidade dos réus (fl. 61-62).É o relatório. DECIDO. Primeiramente, em 

relação à alegação de prescrição, observo que o crime imputado aos réus 

possui pena máxima de 1 ano. Logo, o prazo prescricional aplicado é de 4 

(quatro) anos (Art. 109, V, do CP). Considerando que o fato ocorreu no 

dia 07 de outubro de 2012 e a denúncia foi recebida no dia 26/07/2016 

(causa interruptiva), não há falar em consumação da prescrição.No 

tocante à ré Daiane Aparecida dos Santos impõe-se a sua absolvição, por 

ausência de provas, tanto que o Ministério Público sequer formulou pedido 

contra ela em suas alegações finais, embora não haja vinculação do 

magistrado em relação à manifestação do parquet, nos termos do art. 385 

do CPP. Por outro lado, no que diz respeito ao réu Luiz Antonio Mundim 

dos Santos, verifico que materialidade e autoria do crime encontram-se 

demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 10-14, Auto de 

Exame de Corpo de Delito de fl. 19-20 e 22-23, além dos depoimentos 

colhidos tanto na fase policial como em Juízo. Ao ser ouvida na polícia, a 

vítima afirmou:(...) Que, na noite dos fatos ela foi com o seu namorado 

Marcelo até o Bar Zero Grau onde deixaram algumas amigas suas; Que, lá 

chegando, viu a pessoa de Renata Bruna, uma outra amiga sua, e a 

chamou e não percebeu que a Daiana estava com ela no local; Que, assim 

que ela chamou Renata Bruna Daiana já partiu para o lado do carro onde a 

declarante vítima se encontrava e começou a discutir com ela e em dado 

momento “mandou” que ela descesse do carro e como ela não o fez, 

Daiana então a agarrou pelo pescoço puxando-a violentamente para fora 

do carro e foi quando entraram em luta corporal; Que, ela diz que foi tudo 

muito muito rápido, mas ela viu quando o Luiz Antonio rumou para cima 

dela e desferiu um violento murro em seu rosto atingindo em cheio sua 

boca e ela então ficou muito tonta e o Marcelo, seu namorado, conseguiu 

puxá-la para dentro do carro e em seguida a trouxe para a Delegacia para 

comunicação dos fatos; Que, ela diz que como consequência do murro 
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que levou na boca, teve 05 dentes seus quebrados dentre os quais um 

arrancado por inteiro da boca; (...). (fl. 15-16)Em seu depoimento em juízo, 

a testemunha Marcelo Azevedo Gelber confirmou a versão apresentada 

pela vítima. (fl. 55-58)Outrossim, não obstante a negativa de autoria em 

seu interrogatório, a versão apresentada pelo réu ficou totalmente isolada 

dentro do conjunto probatório.Destarte, impõe-se a condenação do réu 

nos exatos termos da denúncia. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente 

procedente o pedido contido na denúncia para:a)ABSOLVER a ré Daiane 

Aparecida do Santos, por não existir prova suficiente para a condenação, 

nos termos do art. 386, VII do CPP; b) CONDENAR o réu Luiz Antonio 

Mundim dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e 

motivos normais à espécie. O réu é primário, e não foram coletados 

elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências 

foram consideráveis, pois a vítima teve cinco dentes quebrados, sendo um 

deles arrancado por inteiro da boca. No que se refere ao comportamento 

da vítima, não há demonstração de que tenha contribuído para a prática da 

infração.Nesse cenário, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de 

detenção. Na segunda e terceira fases, não concorrem circunstâncias 

atenuantes, agravantes nem causas de diminuição ou aumento de pena. 

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 4 (QUATRO) 

MESES DE DETENÇÃO. Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o 

cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do Código 

Penal. Deixo de aplicar o benefício da substituição porque o crime foi 

cometido mediante violência. (Art. 44, I, do CP)Contudo, presentes os 

requisitos legais do art. 77 do CP, aplico a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 

PENA pelo prazo de 2 (dois) anos, cujas condições serão estabelecidas 

pelo Juízo da Execução Penal.Certificado o trânsito em julgado: I – 

Expeça-se Guia de Execução Definitiva; II – Procedam-se as 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação;III – Comunique-se o Cartório 

Distribuidor e os Institutos de Identificação acerca da absolvição.IV – 

Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação. V – Após, remetam-se os autos ao “16 - 

Arquivo Definitivo”. Deixo de condenar o réu no pagamento das custas 

processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei. P.I.Alto Taquari/MT, 

25 de janeiro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz 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, MARIÂNGELA 

FERREIRA CERANTES, digitei.

Alto Taquari, 31 de julho de 2018

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52279 Nr: 840-76.2017.811.0084

 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: Martinho do Vale Barata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado Dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para proceder ao recolhimento das 

custas de distribuição ou manifestar-se nos autos dizendo o que for do 

seu interesse, no prazo legal, haja vista devolução da carta precatória 

pelo juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48893 Nr: 75-42.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca do 

cumprimento integral do acordo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 724-75.2014.811.0084

 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: Antonio Gabardo de Castilho, TEREZINHA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vetorello Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Reinoldo Frederico Noetzold, Luiz Fernando Bozeli, Enio José Wotrich, Odir 

Antonio Lourenzzetti, Flávio Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente os documentos 

solicitados na manifestação da Fazenda Pública Estadual, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº. 28/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 RESOLVE:

 I - DESIGNAR a servidora Juscenil Alves Arruda Souza, Técnica 

Judiciária, matrícula 5482, lotada nesta Comarca, para responder pela 

Central de Distribuição, Contador e Partidor no período de 06/08/2018 à 

04/09/2018, em substituição a titular que encontra-se de férias.

 II - Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Publique, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga /MT, 01 de agosto de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16257 Nr: 1993-74.2006.811.0038

 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: SPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 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. 
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269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 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 – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido 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”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL com diversos corréus em que a acusação e 

advogado do corréu WELLINGTON DE JESUS MESSIAS já apresentaram 

as alegações finais por memoriais, razão pela qual DETERMINO que 

certifique sobre a intimação dos demais patronos e sobre a efetiva 

apresentação ou não dessas alegações pelos demais corréus, 

retornando-me concluso para sentença em caso positivo.

Diversamente, faça a regular intimação para que a defesa técnica 

apresente no pazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação das partes requeridas Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes 

Filho e Regina de Oliveira Xaropá, para, no prazo legal, apresentarem 

alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101266 Nr: 1941-58.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Veneza 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) O executado foi preso no dia 16 de julho de 2018e em que pese não 

ter pago os alimentos, constituiu advogado particular, quem juntou aos 

autos petição denominada “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, – ref. 62.Com relação ao pedido da 

defesa do executado, deixo de analisar pois a ação revisional de 

alimentos se processa em ação de conhecimento própria e distribuida por 

conexão e não nos autos de execução/cumprimento de sentença, que tem 

procedimento incompatível e, portanto, inadequado o meio eleito.Ademais, 

ressalto que o ajuizamento da ação revisional de alimentos não deve ser 

azo à inadimplência das prestações alimentícias nem servir de suporte a 

revogação da prisão civil, mormente quando fundamentada 

suficiententemente e afastada a suposta justificativa informada.Isso posto, 

DETERMINO que comunicado o pagamento da prestação alimentícia ou 

vencido o prazo da prisão que se dará no dia 15 de setembro de 2018, 

certifique e volte concluso para decisão.Intime.Notifique/cientifique o 

Ministério Público.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51276 Nr: 1136-18.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Correa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 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. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 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 – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido 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 -.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56406 Nr: 1117-41.2014.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58923 Nr: 2424-30.2014.811.0038

 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: Jose Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Tendo em vista que o instituto requerido informou que o requerente já 

recebe benefício de prestação continuada - APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL -, DETERMINO que intime o requerente na pessoa de seu 

advogado(a) constituído para que manifeste acerca dos documentos 

juntados, bem como no prosseguimento da ação.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68715 Nr: 1254-52.2016.811.0038

 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: Ivani Aparecida da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58923 Nr: 2424-30.2014.811.0038

 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: Jose Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Tendo em vista que o instituto requerido informou que o requerente já 

recebe benefício de prestação continuada - APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL -, DETERMINO que intime o requerente na pessoa de seu 

advogado(a) constituído para que manifeste acerca dos documentos 

juntados, bem como no prosseguimento da ação.

Cumpra.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 2178-05.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledson de Jesus Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEDSON DE JESUS MARQUES, Rg: 

1.601.371-9, Filiação: Benedito Marques de Souza e Edna Maria de Jesus, 

data de nascimento: 17/12/1983, brasileiro(a), natural de Porto Seguro /. 

Eunapolis-BA, convivente, serviço geral - trabalha no curtuara. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: (...) Sem prejuízo disso, porque o crime de lesão corporal – CP, 

art. 129, § 9º – tem o prazo da prescrição da pretensão punitiva apenas 

para 26/12/2020, assim como o réu não foi localizado pelos diversos 

meios de busca disponíveis, pesquisa realizada pela representante do 

Ministério Público e o magistrado subscrevente, defiro o pedido de citação 

por edital do réu e DETERMINO que o faça nos termos da legislação 

processual penal e com prazo de 15 (quinze) dias – CPP, art. 361. (...)

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, 31 de julho de 2018

Mario Henrique de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(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. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:07:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que a parte ILDECI GOMES 

DA SILVA foi condenada pelo Conselho Recursal ao pagamento das 

taxas, custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor 

da adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, razão pela qual DETERMINO a intimação daquela, através 

do(a) advogado(a), para adimplemento, não sendo possível a retenção 

parcial do importe depositado pelo BANCO CETELEM S.A.. Após, volte-me 

para extinção e expedição do alvará judicial de levantamento do valor 

depositado. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de julho de 

2018 - 07:45:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-12.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico TEMPESTIVIDADE do Recurso Inominado interposto 

nos autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (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. 8010317-67.2013.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTIANO BATISTUTA 

TEIXEIRA VALE REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO em que, diante da realização do cálculo, 

DETERMINO a intimação das partes para, querendo, manifestarem em 15 

(quinze) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 

2018 - 18:29:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (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. 8010317-67.2013.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTIANO BATISTUTA 

TEIXEIRA VALE REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO em que, diante da realização do cálculo, 

DETERMINO a intimação das partes para, querendo, manifestarem em 15 

(quinze) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 

2018 - 18:29:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO Certifico encaminhamento dos documentos necessários para 

vinculação de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico encaminhamento dos documentos necessários para 

vinculação de valores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-71.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ANDRELINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000096-71.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRELINA RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

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/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de ADRELINA RIBEIRO 

DOS SANTOS, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer 

in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a o fornecimento dos 

medicamentos PAROXETINA 20mg, BUP 10mg e ZOLPIDEM 10mg, dando à 

causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente sofre 

de DEPRESSÃO e ANSIEDADE, razão pela qual foi recomendado pelo 

médico o uso dos medicamentos supracitados e por não ter condições de 

custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria municipal de saúde, 

contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma sofre de DEPRESSÃO e ANSIEDADE, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que os 

medicamentos descrito na inicial não são fornecidos pelo Sistema Único de 

Saúde, sendo distribuídos outros medicamentos para o tratamento da 

paciente, bem como não há urgência e risco de morte do caso em 

concreto. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a necessidade de 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a 

parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, fornecendo a documentação de que disponha para o esclarecimento 

da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é 

abrangida por política pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) 

beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há disponibilidade por 

instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

e indique o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo 

CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada a realização de audiência 

preliminar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 31 

de julho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000140-90.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CHRISTINA RODRIGUES CHIOATTO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000140-90.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, KAREN CHRISTINA RODRIGUES CHIOATTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

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/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de KAREN CHRISTINA 

RODRIGUES CHIOATTO, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado o 

fornecimento de CLEXANE 80g, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 

(cinco mil reais). Narra que a paciente está na sua segunda gestação, 

contudo no período de gravidez do primeiro filho, desenvolveu a trombose, 

razão pela qual necessita fazer uso contínuo e diário do medicamento 

supracitado no período da gestação, bem como pós-parto. Contudo, por 

não dispor de condição financeira, requereu seu fornecimento junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo negado em decorrência do fármaco 

não estar incluído na lista de atenção básica. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que é portadora de trombose e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que o medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, bem 

como se tratar de tratamento urgente, uma vez que há risco de morte. Há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi 

demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em morte, 

sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 
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parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente CLEXANE 80g, ou similar, seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) dias corridos da intimação, 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 prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, 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. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 31 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-78.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000199-78.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 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/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de LUCAS SOARES, em desfavor dos ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela 

parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de AVALIAÇÃO MÉDICO PSIQUIÁTRICO, dando à 

causa o valor de R$. 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Narra que o paciente foi diagnosticado com psicose esquizofrênica, razão 

pela qual necessita ser atendido por um médico psiquiátrico e por não ter 

condições de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria 

municipal de saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter um comportamento PSICÓTICO ESQUIZOFRÊNICO, 

contudo o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do 
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que não 

consta documentos necessários para a avaliação do quadro clínico do 

paciente, não permitindo emitir um parecer favorável ou não. Isso posto, 

ausentes os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou 

de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 

permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 31 

de julho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19551 Nr: 1444-95.2009.811.0026

 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: Izabel Cornélia de Oliveira

 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: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Certifico que nesta data procedeu-se com o cadastro, junto ao sistema 

Apolo, do douto causídico peticionário à fl. 172. Dessa forma, intimamos 

referido patrono constituído pela parte autora para, querendo, 

manifestar-se em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52725 Nr: 962-06.2016.811.0026

 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: Lucila Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Róquia Barbosa Paranhos/Simone 

Roquia Borges Paranhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50244 Nr: 1944-54.2015.811.0026

 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: JOSE NILO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63777 Nr: 4471-08.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESESF, GOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22483 Nr: 1001-76.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Delegacia de Policia Judiciária Civil de 

Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Gomes Rodrigues, Malvi Alves Duarte 

ou Bob Alves Duarte, Cláudio Alves, Gustavo da Silva Martins, Cleverson 

Fragerri, Leonardo Costa, Manoel Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Almeida 

Souza Júnior - OAB:21962/SC, Priscila Squinello Nogueira - OAB:

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do Código de 

Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso V, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados ANILTON GOMES RODRIGUES, 

MALVI ALVES DUARTE, GUSTAVO DA SILVA MARTINS, CLEVERSON 

FRAGERRI, LEONARDO COSTA, MANOEL MESSIAS e CLÁUDIO ALVES, 

ante a prescrição da pretensão punitiva estatal e prescrição da pretensão 

punitiva em projeção, tão somente em relação aos crimes de associação 

criminosa (CP, art. 288), estelionato tentado (CP, 171 c/c 14, II) e falsidade 

ideológica (CP, art. 299); e REJEITO a preliminar aventada pela defesa do 
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acusado Claúdio e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397] e (ii) inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 11 (ONZE) DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN.Nessa esteira, 

deve o feito prosseguir em relação aos denunciados (i) Anilton, pela 

suposta prática dos crimes previstos nos art. 304 c/c art. 71; art. 333, 

parágrafo único, todos do Código Penal e em concurso material; (ii) Malvi e 

Claudio pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 297 c/c art. 71; 

art. 333, parágrafo único, todos do Código Penal e em concurso 

material.Ressalte-se, por importante, que até a presente data não houve o 

cumprimento da decisão de desmembramento do feito em relação aos 

acusados Leonardo Costa e Manoel Messias e, portanto, não há que se 

falar em prejuízo.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 1921-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia Demandada, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, para que, no 

prazo legal, querendo, apresente Réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52938 Nr: 1144-89.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Bonilio Pereira, Elton Bonilio Pereira ou 

Elton Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, forte no art. 107, I, do Código Penal, 

bem como no art. 62 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu FABRÍCIO BONILIO PEREIRA, no que tange ao fato 

objeto deste feito.Considerando a desclassificação da conduta descrita no 

art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006 para a prevista no art. 28 da Lei 

11.343/2006 (Sentença fls. 224/232), ENCAMINHE-SE o feito ao Juizado 

Especial Criminal, vez que a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, 

atribuída ao acusado Elton Pereira, deve ser conhecida, processada e 

julgada por aquele Juízo, nos termos do art. 383, § 2º do CPP e art. 61 da 

Lei n. 9.099/95.CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público.NOMEIO como 

defensor(a) dativo(a) do(s) réu(s) o(a) advogado(a) Dr. CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA (OAB 23680/O) para receber a intimação do réu acerca 

da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 

que será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de sentença 

extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].Certificado o 

trânsito em julgado, OFICIEM-SE os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 419-03.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 Pela presente, impulsiono os autos intimando o Denunciado, via DJE/MT, 

por meio de seu procurador legalmente constituído, para tomar ciência da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/09/2018, às 

15h50min, a ser realizada na Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53775 Nr: 1771-93.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DAVID DA COSTA, KELLY REGINA DA COSTA 

ALMEIDA, KLEITON DAVID DA COSTA, VANIA CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A, FAZENDA GUARANY - NELIO GAKLIK JUNIOR, JOSE ROBERTO 

RIBEIRO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/O

 Pela presente, impulsiono os autos intimando as partes, via DJE/MT, por 

meio de seus procuradores legalmente constituídos, para tomar ciência da 

audiência designada para o dia 02/10/2018, às 14h30min, a ser realizada 

no CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 419-03.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 3. Ante o exposto, (i) REJEITO as preliminares aventadas pela defesa do 

acusado e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397] e (ii) inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 18 (DEZOITO) DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H50MIN.4. Cumpra a 

Sec re ta r i a  Jud i c i a l ,  COM URGÊN C I A ,  a s  s e g u i n t e s 

providências:a)INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e 

a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos;b)ENCAMINHEM-SE a arma e/ou munições 

apreendido(s) nos autos na forma do artigo 25 do Estatuto do 

Desarmamento e art. 1.479 da CNGC.c)CIÊNCIA ao Ministério 

Público;d)INTIME-SE, via DJE, a patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 1989-87.2017.811.0026

 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: ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraneide Souza Farias

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 565 de 719



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

180357, ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

04/09/2018 às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 2722-53.2017.811.0026

 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: Jose de Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Com o aporte do laudo pericial, ABRA-SE vistas para manifestação das 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias.

Com a juntada das respectivas manifestação, não havendo pedido de 

complementação ou outro requerimento, INTIMEM-SE as partes para 

memoriais finais escritos no prazo de 10 (dez) dias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21207 Nr: 1590-05.2010.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Naitzel, Marcia Cristina de Oliveira Naitzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de 

Aguiar Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Raul Reinaldo Morales Cassebe - OAB:24308/SP

 Certifico que nesta data procedeu-se com o cadastramento dos 

Advogados constituídos pela parte requerida, junto ao sistema Apolo, 

observado o mandato procuratório de fl. 63. Desta feita, impulsionam-se 

os presentes autos para intimar tão somente a parte requerida, através de 

seus patronos constituídos, via Dje, dando-lhes ciência da sentença 

proferida nos presentes autos, em que foi declinada a competência 

jurisdicional para a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT. 

Salientamos que a parte autora já foi devidamente intimada, através de 

seus patronos, via Dje nº 10289, publicado no dia 09.07.2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-20.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELI PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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:8010124-20.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para , querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIKSON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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:1000106-88.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação 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)

 

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:1000235-59.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da decisão proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERÂMICA SANTO ANTONIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (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:1000051-40.2017.8.11.0026 Intimo o executado, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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:1000180-45.2017.8.11.0026 Intimo o executado, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor informado pela parte exequente (id nº 13016782), sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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:1000278-93.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

extrato do SERASA/SPC em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

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:1000279-78.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

extrato do SPC/SERASA em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

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:1000280-63.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco() dias, manifeste acerca do 

extrato do SPC/SERASA em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (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)

 

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:1000281-48.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do extrato do SPC/SERASA em anexo.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 1713-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO VICTOR RODRIGUES, JOSE 

EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEONICE MARIA RODRIGUES 

VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos herdeiros nos autos código 59857, para que se manifestem 

sobre o item "h" do pedido inicial dos presentes autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65305 Nr: 627-58.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES, JAJ 

SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA, JOÃO ARANTES NETO, 

MARIA ELIANA DE AQUINO ARANTES, ANA PAULA ARANTES VASONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, PAULA MIRALLES DE ARAUJO - OAB:296882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 Intimação das parte do reagendamento da perícia juntado na petição de 

ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 1713-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO VICTOR RODRIGUES, JOSE 

EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEONICE MARIA RODRIGUES 

VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final formulado 

pela exequente e determino a intimação dos herdeiros nos autos código 

59857, para que se manifestem sobre o item “h” do pedido inicial, no prazo 

de 10 (dez) dias.Havendo concordância, deverá a exequente promover o 

recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67129 Nr: 2027-10.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ALTAIR MANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante o teor da petição de ref. 40, redesigno a presente 

audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min. Ficam os autores 

intimados da data ora designada, bem como para que promovam o 

recolhimento dos valores a ensejar o correto cumprimento do mandado de 

citação e intimação do requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77670 Nr: 3215-04.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, por suas procuradoras, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

 No mesmo ato, deverá as causídicas juntarem os documentos anexados 

de forma cronológica, nomeando-os adequadamente

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77716 Nr: 3250-61.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVERIRA SEGUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE 

OLIVEIRA SEGUNDO - OAB:9265/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Em igual prazo, deverá apresentar os dados da requerida em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as 

penas da lei.

Deverá, ainda, no mesmo ato, promover a juntada de cópia de seus 

documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como dos 

documentos pertinentes para a propositura da demanda, sob pena de 

extinção.

DETERMINO, AINDA, QUE O DISTRIBUIDOR RETIFIQUE A DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO EM TELA, UMA VEZ QUE A PETIÇÃO INICIAL FOI ANEXADA EM 

DUPLICIDADE.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 3225-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar sobre 

cumprimento negativo da carta precatória de Id' 14498579 e 14498586, 

informando endereço atualizado do executado, ou requeira o que entender 

por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLEITON PEREIRA DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO OAB - SP0228516A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar se houve o 

adimplemento do débito ou que requeira o que entender por direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53066 Nr: 1486-77.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE ! - OAB:174974/SP, EDSON EMILIO DA ROCHA - OAB:OAB/MT 

22.746/0

 Vistos etc.

Ante a apresentação de Contrarrazões ao Recurso de Apelação às fls. 

221/229 na data de hoje, DETERMINO a remessa os autos ao TJMT para 

julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo MP, nos termos do art. 

601 do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56005 Nr: 289-19.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Intime-se a fazenda para que se manifeste acerca da petição retro 

juntada Ref:30 e demais documentos /certidões juntadas aos autos, no 
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prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26132 Nr: 918-32.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADES DENISE SCHORODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12228

 Vistos etc.

Ante ao retorno dos autos, intimem-se as partes para, no prazo legal, 

requererem o que entenderem de direito, o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo, se for o caso, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71661 Nr: 1794-40.2018.811.0100

 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: REdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita tendo em vista os documentos juntados.

CITE-SE o réu por edital no prazo legal.

Após, intime-se o MPMT para que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de preclusão.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70838 Nr: 1264-36.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIL CLANDIL PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar e Aguiar LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita tendo em vista os documentos juntados.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos dos arts. 528 e ss. c/c 911 e ss. do NCPC.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça dos bens indicados 

na inicial e realização de BACENJUD e RENAJUD, já acrescido dos 

honorários advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida, 

nos termos do art. 829 e 830 do NCPC, salvo se o executado optar pela 

realização da penhora online via BACENJUD.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72185 Nr: 1987-55.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR, VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente 

decretada e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA à JOCEMAR ROSSONI, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o 

artigo 319, do CPP:a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser 

encontrado, solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) 

COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na 

Secretaria do Juízo onde irá residir, para informar e justificar suas 

atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde irá residir, por 

período superior a 15 dias, exceto por motivo devidamente comunicado; d) 

NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER 

CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos 

entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância 

(prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos 

ao público em geral;e) RECOLHER-SE em residência no período noturno, 

das 21h00min às 6h00min e nos finais de semana;f) NÃO SE ENVOLVER 

em outro fato criminalmente ilícito;g) NÃO SE APROXIMAR DA VÍTIMA, 

devendo manter uma distância mínima de 500 metros;h) MANTER-SE 

AFASTADO da residência e locais de trabalho/estudo da vítima, devendo 

manter uma distância mínima de 500 metros;Intimem-se o representante do 

Ministério Público, a Autoridade Policial, a Defesa Constituída e o Preso do 

teor desta decisão, devendo o preso manifestar o aceite mediante 

assinatura de uma via do mandado.Por fim, no momento oportuno, 

traslade-se a cópia da presente decisão para os autos de inquérito policial 

e/ou ação principal e arquive-se o presente auto de prisão em flagrante 

com as cautelas de praxe e as baixas de estilo, sendo que as demais 

diligências referentes às anotações das medidas cautelares aplicadas 

serão cumpridas nos autos principais.Cumpra-se, expedindo o adequado 

e servindo a cópia desta decisão como o necessário (mandado/carta 

precatória/ofício/termo de compromisso/alvará de soltura, se por outro 

motivo o investigado não estiver preso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 2946-60.2017.811.0100

 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: MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Ante a comprovação de hipossuficiência financeira da parte autora, 

CONCEDO o benefício da justiça gratuita.

Com relação aos alimentos provisórios, ante a comprovação de 

parentesco e considerando a existência de prova robusta da condição do 

requerido, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR E FIXO em 50% 

do salário mínimo, que atualmente perfazem o valor de R$ 477,00, devidos 

desde a citação, valor o qual deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, 

na conta corrente informada pela autora nos autos, sob pena de ser 

decretada a sua prisão (art. 528 § 3º CPC/2015).

Determino a realização de audiência de conciliação/mediação.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69527 Nr: 444-17.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça.

Ante a comprovação de hipossuficiência financeira da parte autora, 

CONCEDO o benefício da justiça gratuita.

Com relação aos alimentos provisórios, ante a comprovação de 

parentesco e considerando a existência de prova robusta da condição do 

requerido, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR E FIXO em 50% 

do salário mínimo, que atualmente perfazem o valor de R$ 477,00, devidos 

desde a citação, valor o qual deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, 

na conta corrente informada pela autora nos autos, sob pena de ser 

decretada a sua prisão (art. 528 § 3º CPC/2015).

Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, ou a 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I do novo CPC); ou 

ainda, da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(arts. 334, §4º, I c/c art. 335, II, do novo CPC).

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do Ministério Público para comparecimento em 

audiência.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70921 Nr: 1317-17.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53591 Nr: 471-39.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P 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 DA SILVA

 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:

 Intime-se o autor para requeira o que lhe for de direito, se manifestando 

acerca do documento juntado fl.102, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Após, intime-se o INSS para que apresente contrarrazões 

de apelação no prazo de 20(vinte) dias, sob pena de preclusão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 1289-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSELITO CIRIACO DE FIGUEIREDO, Rg: 

000481869, Filiação: Joaquim Ciriaco de Figueiredo e de Francisca Benicia 

de Figueiredo, brasileiro(a), solteiro(a), mateiro - autonomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS nos 

termos da lei Maria da Penha (11340/06).O Representante do Ministério 

Público pugnou pela revogação das medidas e a consequente extinção e 

arquivamento dos presentes autos.É o sucinto relatório.Fundamento e 

Decido.Com razão do representante do Parquet, o processo merece ser 

extinto. Explico. O pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão, que 

concedeu as medidas protetivas de urgência.A par disso, reza o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Haverá resolução de mérito quando 

o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção”.Cediço é que, aludidas medidas protetivas possuem 

natureza civil e, além disso, a própria Lei n.º 11.340/2006, no seu art. 13, 

determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo 

Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se 

à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito 

da ação. Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E 

EXTINGO o processo com resolução de mérito, tendo em vista que a 

pretensão almejada na demanda foi atingida no curso do processo.Revogo 

as medidas protetivas anteriormente aplicadas, ressaltando que a 

ofendida pode a qualquer tempo, se necessário, pleitear novas medidas 

em seu favor. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos 

com as anotações e as baixas de estilo, após o devido desapensamento 

dos autos principais.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação.

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, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 31 de julho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 982-08.2012.811.0100

 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: JLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 
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- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE T. ERDTMANN - 

OAB:OAB/MT 7343

 Vistos etc.,

 Tendo-se em vista a petição juntada pela parte requerida às fls. 343/344, 

dê-se vista dos autos ao autor, no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, para requerer o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-55.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE APARECIDA LINO LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010318-55.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: INES 

SCHIMIDT - ME REQUERIDO: DORALICE APARECIDA LINO LOPES Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para manifestar nos autos no 

prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010355-82.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOAO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT0015284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010355-82.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: MOACIR JOAO 

DE ALMEIDA EXECUTADO: FLORISVALDO RODRIGUES Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 

dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8991841.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-87.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LORENÇO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ICLENE BELUSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010387-87.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

RAIMUNDO LORENÇO DE ALMEIDA, ICLENE BELUSSO Intimo o exequente, 

na pessoa do seu advogado, para se manifeste nos autos, no prazo de 5 

dias requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-89.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JUNIOR CAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000160-89.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.166,65 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PABLO JUNIOR CAMIM REQUERIDO: VIVO S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: PABLO JUNIOR CAMIM Endereço: RUA ARLINDO 

MAYOR, 327, AEROPORTO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 24/08/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-09.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODELADIO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010431-09.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.596,27 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME 

REQUERIDO: ODELADIO VIEIRA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME Endereço: 

Rua TIBAGI, 1.367, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 24/08/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-76.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ORLANDINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010433-76.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

666,31 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME 

REQUERIDO: ADEMILSON ORLANDINI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME Endereço: 

Rua TIBAGI, 1.367, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 24/08/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 40957 Nr: 6-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Intime-se 

as partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

começar pelo Ministério Público. Após, voltem-me para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33896 Nr: 27-39.2015.811.0110

 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: ERCIDIO MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por ERCIDIO 

MENDES MOREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 89/89-v).

Em fls. 97/98, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Às fls. 99/100 a parte autora apresentou dados bancários para 

levantamento dos valores depositados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 97/98.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 28-58.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

vítima Oseias Nogueira da Silva. Declaro encerrada a instrução. Intime-se 

a defesa para, no prazo de 5 dias, apresentar alegações finais escritas. 

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18045 Nr: 319-39.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA JOSÉ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Certifique se já foram depositados os valores referentes ao precatório de 

fl.201/201-v.

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fls. 200/200-v, com informação de depósito (fl.202), conforme pugnado 

às fls. 208/209; atentando-se que o levantamento somente poderá ser 

efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35406 Nr: 819-90.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, atribuindo 

definição jurídica diversa, CONDENO o réu DENIS EDUARDO GALVÃO 

CORREA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos arts. 147 

e 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal com as implicações da 

Lei 11.340/06. (...) 5. PENA DEFINITIVA.Em atenção à regra esculpida no 

art. 69 do Código Penal (concurso material), SOMO as reprimendas 

fixadas e TORNO DEFINITIVA a pena do réu DENIS EDUARDO GALVÃO 

CORREA, qualificado nos autos, em 01 (UM) ANO e 25 (VINTE E CINCO) 

DIAS de detenção e 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA fixados em 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos crimes 

capitulados nos artigos 147, caput (ameaça) e 163, parágrafo único, II 

(dano qualificado) ambos do Código Penal com as implicações da Lei n. 

11.340/06.(...) 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.Deixo de aplicar a conversão 

da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 

44, I, do Código Penal, pois se trata de crime cometido com grave ameaça. 

No entanto, preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal 

(Suspensão Condicional da Pena) dessa forma, cabe ao Juízo das 

Execuções Penais oportunizar ao réu o benefício do SURSIS, em 

audiência, para, querendo, manifestar o desejo de ser beneficiado ou não. 

(...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18802 Nr: 380-94.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ARGEMIRO 

RODRIGUES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

À fl. 159, foram homologados os cálculos apresentados pelo exequente 

às fls 148/152, tendo sido determinada a expedição dos devidos RPVs.

Em fls. 165/166, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 165/166.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 46-79.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Expeça-se carta precatória a comarca de 

Nova Xavantina/MT, a fim de que seja inquirida a testemunha PM João Luis 

dos Santos Correa. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo 

de 5 dias, com escopo de que possa localizar a testemunha Geovana 

Aparecida Silva. Após voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35676 Nr: 942-88.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DOURADO DA SILVA, ROSANA SILVA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante do não comparecimento da 

acusada Kelly Dourado da Silva, mesmo devidamente intimada (folha 208), 

decreto a revelia, com fulcro no art. 367, do CPP. Já em relação a acusada 

Rosana Silva Morais, como possui o endereço indicado nos autos (folha 

210-v), a fim de proporcionar o devido contraditório e ampla defesa, 

determino a expedição de carta precatória a comarca de Agua Boa/MT, 

visando ao seu interrogatório. Com o retorno da missiva, intimem-se as 

partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar 

pelo Ministério Público. Após volte-me para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42221 Nr: 5299-53.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116.521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:9661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. CARMELINA MOREIRA LOPES, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (30/03/2016), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.As parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. 

(...).Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, 

§3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. Intime-se.Tópico 

Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): CARMELINA MOREIRA 

LOPES; II - o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; III - a 

renda mensal atual: prejudicado; IV - a data de início do benefício – DIB: 

30/03/2016; V - a renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; VI - data 

do início do pagamento: prejudicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18023 Nr: 318-54.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONECI PORTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Certifique se já foram depositados os valores referentes ao precatório de 

fl.179/179-v.

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fls. 178/178-v, com informação de depósito (fl.180), conforme pugnado 

às fls. 183/184; atentando-se que o levantamento somente poderá ser 

efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40514 Nr: 1699-14.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA BATISTA TOLEDO DO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVISON DO MONTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença-> Extinção Sem Resolução de Mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por ANGELITA BATISTA 
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DE TOLEDO DO MONTE SILVA em face de IVISON DO MONTE E SILVA.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl.55).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl.55).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 1112-94.2014.811.0110

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARSAIOLI DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA 

- OAB:103068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, entendo que não restou caracterizado a fumaça do bom 

direito e o perigo da demora, bem como por conter natureza satisfativa, o 

que leva a INDEFERIR o pedido da presente ação.(...)”Em relação à 

irresignação da parte embargante, observo que esta visa a modificação 

da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Ocorre 

que a decisão de fls. 53/54 foi proferida tendo por base a narrativa e o 

conjunto probatório posto pela própria parte embargante, não tendo esta 

apontado qualquer causa ensejadora do acolhimento de embargos de 

declaração, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material.EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA 

CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos 

de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça 

ou injustiça da decisão. 2 – Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 

00013826620138080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 

Data de Julgamento: 22/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/06/2017)Ademais, não se pode perder de vista que todo 

recurso tem que preencher os seus pressupostos de admissibilidade. No 

caso dos embargos de declaração, seus pressupostos intrínsecos se 

constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da 

decisão recorrida, ou na omissão de ponto importante sobre o qual o Juízo 

tinha o dever de se manifestar, o que não se verifica no presente 

caso.Desta feita, os embargos de declaração não devem ser 

acolhidos.DISPOSITIVODiante do exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

de declaração, em razão da ausência de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. Intimem-se as partes.Certificado o 

transcurso do prazo para recurso, dê-se seguimento à decisão de folhas 

53/54, procedendo-se com a citação da parte requerida para que 

apresente contestação aos pedidos da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40612 Nr: 1748-55.2017.811.0110

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS, KENIA MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Trata-se de representação proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Bruno Mendes da Silva, em decorrência 

de suposto ato infracional assemelhado a violência doméstica e ameaça, 

ocorrido em 15/05/2017. Na presente data a defesa e o órgão ministerial 

requereram a extinção do feito, descrevendo que o representado já atingiu 

a maioridade penal, sendo que o ato infracional apurado não ensejaria a 

aplicação de medidas socioeducativas de semiliberdade ou internação. É o 

relatório, fundamento e decido. Contata-se dos autos que o representado 

Bruno Mendes da Silva, nascido aos 11/05/2000 já atingiu a maioridade 

penal. Nesse norte, como o ato infracional a ele atribuído não ensejaria a 

aplicação das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, 

afere-se a existência de perda do objeto, diante da superveniência de 

falta de interesse processual. Posto isso, acolhendo as alegações das 

partes, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inc. VI, do CPC. Sem custas e honorários. P. R. I. C.

Diante da nomeação do Dr. Marcelo Batista de Faria (OAB n. 48315) para 

o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 9 (nove) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XIX, análogo ao item 6.1), devendo 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte 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

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Sai a 

defesa intimada para apresentação de alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias. Após volte-me para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41602 Nr: 336-55.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. 

Constata-se que as partes chegaram a um consenso, tendo o Ministério 

Púbico se manifestado favorável à homologação do acordo. Nesse prisma, 

sabe-se que a solução consensual da lide é o melhor caminho, diante dos 

ditames do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO a transação das partes e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito sem custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem honorários sucumbenciais, 

devido a consensualidade. P.R.I.C.

Diante da nomeação da Dr.ª Iandra Santos Morais (OAB MT n. 16051) para 

o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 6 (seis) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 19.1), devendo ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Diante da nomeação do Dr. Marcelo Batista de Faria (OAB GO n. 48315) 

para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XXIV, item 1,2), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 323-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32541 Nr: 269-32.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA HERCULANO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por SEBASTIANA 

HERCULANO DA LUZ, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Foram sentenciados os embargos à execução, transladando-se cópia aos 

presentes autos (fls.77/78), tendo sido determinada a expedição dos 

devidos RPVs.

Em fls. 85/86, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 85/86.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41895 Nr: 514-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41943 Nr: 560-90.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42015 Nr: 627-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 610-19.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41997 Nr: 609-34.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41994 Nr: 606-79.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42017 Nr: 629-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 587-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 567-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41948 Nr: 565-15.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41939 Nr: 556-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41932 Nr: 549-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41897 Nr: 515-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41878 Nr: 499-35.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41900 Nr: 518-41.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41903 Nr: 521-93.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41926 Nr: 544-39.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANIRA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 546-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 617-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37706 Nr: 244-14.2017.811.0110

 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: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123277239582, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.173,84 (mil cento e 

setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir do início do contrato, 19/02/2015, conforme documento de fls. 24 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37745 Nr: 277-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 201706653, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 569,58 (quinhentos e 

sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir do início do contrato, 07/03/2010, conforme documento de fls. 

21-v/22 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito 

econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 348-06.2017.811.0110

 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: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123232032841, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 122,12 (cento e vinte e 

dois reais e doze centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 18/02/2013, conforme documento de fls. 22 (Súmula 

54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 961-26.2017.811.0110

 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 BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 221840684, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.960,20 (mil 

novecentos e sessenta reais e vinte centavos), com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir do início do contrato, 07/09/2012, conforme documento de fls. 

20-v/21 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito 

econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 
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julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 831-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZARIWARI TSRENHITOWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12025

 P r o c e s s o :  8 3 1 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 1 1 0 C ó d i g o :  4 2 3 4 0 V i s t o , 

etc.Decisão->Determinação.Trata-se de processo criminal em que o 

Ministério Público ofereceu denúncia em face de DZARIWARI 

TSRENHITÔWE, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9, por duas 

vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, e art. 129, §9°, do 

Código Penal e art. 24ª, da Lei n° 11.340/2006, na forma do art. 70 do 

Código Penal. Após o recebimento da denúncia na data de 23.05.2018 (fls. 

46), o denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às 

fls. 65/66.E os autos vieram conclusos.É o breve relato.DECIDO.Dispõe o 

artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: (I)a existência manifesta de causa excludente da ilicitude 

do fato; (II)a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; (III)que o fato narrado evidentemente não 

constitui crime; ou, (IV)extinta a punibilidade do agente.Analisando os 

autos, entendo inexistirem quaisquer das situações evidenciadas no artigo 

acima referido, dessa forma, necessária maior dilação probatória sobre os 

fatos.Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados 

aptos a ensejar qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, 

determino o prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H00MIN 

(HORÁRIO DE CUIABÁ/MT).REQUISITE-SE o réu, e INTIME-SE seu patrono 

e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à 

audiência supra designada e, em relação as testemunhas, advirta-as que 

o não comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes. 

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ, 

vejamos: Súmula 273 do STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado”.Notifique-se o Ministério Público.Campinápolis – MT, 31 de 

julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 1149-24.2014.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:/MT 

3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA LTDA em 

face de CONCEIÇÃO ONORIA MENDES.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl.67).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl.67).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19781 Nr: 15-45.2003.811.0110

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, JOSE DA CRUZ 

DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES SOARES, GILSON DE 

CAMPOS BRUNO, ANTONIO DE PAULO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, NADSON JENERZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, 

Raquel Dreyer - OAB:8.413/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar o advogado de defesa para 

apresentar memoriais finais por escrito em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 467-74.2011.811.0110

 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): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDUARDO 

CARLOS DE FARIAS, S. DE JESUS FARIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346/MT

 impulsiono o presente feito para intimar os requeridos a manifestar nos 

autos em 10 (dez), sobre a proposta de honorários periciais apresentada 

as fls.318/326, além de apresentarem quesitos, indicarem assistente 

tecnico e efetuarem pagamento da primeira parcela dos honorários para 

ínicio dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35402 Nr: 815-53.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, VALDIVINO 

COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Impulsiono o presente feito para intimar o advogado de defesa para 

apresentar memoriais finais por escrito em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 760-97.2018.811.0110

 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: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO PROFERIDA EM 

17 DE JULHO DE 2018:

 "Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;
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2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 3.1.1. Juntar aos autos a cópia da certidão de nascimento de Sâmerah 

Priscila da Silva Alves.

Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca do pedido da 

tutela de urgência.

 Intime-se. Cumpra-se."

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30238 Nr: 1176-75.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H METAL CONSTRUTORA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1176-75.2012.811.0110 Código: 30238

Vistos.

Despacho->Mero Expediente.

Às fls.83/84 foi realizada pesquisa via BacenJud, inexistindo valores para 

bloqueio.

A parte requerente manifestou às fls. 87/88, requerendo a penhora sobre 

o percentual de faturamento da empresa requerida, no entanto, à luz da 

certidão de folha 75, percebe-se que o empreendimento não mais está 

estabelecido no local constante nos autos.

Desta forma, intime-se a exequente para indicar o endereço atualizado da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Campinápolis – MT, 09 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 338-64.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA JANUÁRIA DE SOUSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR QUANTO AO 

BLOQUEIO VIA BACENJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25922 Nr: 945-19.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLICE APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC PRODUÇÕES EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER POR 

DIREITO, EM 05 DIAS, SOBRE PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 1698-68.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A

 Vistos.Sentença->Com resolução de mérito->Procedente Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VERA LUCIA DOS 

SANTOS, qualificados nos autos.A parte autora requereu a execução 

provisória de multa arbitrada nos autos do processo de Código 28072, 

arquivado nesta Comarca, pugnando pelo recebimento de R$ 54.800,00 

(cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) ante o suposto descumprimento 

de decisão judicial nos autos mencionados. (...)isso, julgo por SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação à execução 

(fls. 77/83) nos termos do art. 487, I, do CPC, e afasto a aplicação das 

astreintes em desfavor do executado.Sem custas ou honorários, nos 

termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, 

certifique quanto a existência de valores depositados, vinculados aos 

processos de Cód. 28072 e Cód. 31937. Em caso positivo, proceda-se a 

expedição de alvará de levantamento em favor do executado; 

atentando-se que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, 

da Resolução 68/2018 do CNJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30773 Nr: 543-30.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DE P. CAMARGO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTA EM RELAÇÃO Á PENHORA 

ONLINE VIA BACENJUD E REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 10 DIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27053 Nr: 777-80.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVALDO MARTINS DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB-MT/12.208-A

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MENIFESTAR SOBRE 

DESARQUIVAMENTO

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 632-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TAVARES R. DE TOLEDO, ADEIDE 

PAULINO DA SILVA, MARCO CESAR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 579 de 719



a finalidade de Colher Declarações à Comarca de Curitiba/PR, via malote 

digital, devendo o(a) advogado do(a) Vítima acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 419-11.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP, 

YOSHINAGA HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da informação 

prestada pelo 2º Ofício Distribuidor da Comarca de Curitiba/PR (fls. 78/79), 

a qual noticia a não distribuíção da Carta Precatória de fls. 77, em virtude 

da ausência de guia Funjus de Registro/Distribuíção, em favor do referido 

cartório.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da informação 

prestada pelo 2º Ofício Distribuidor da Comarca de Curitiba/PR (fls. 67/68), 

a qual noticia a não distribuíção da Carta Precatória de fls. 65, em virtude 

da ausência de guia Funjus de Registro/Distribuíção, em favor do referido 

cartório.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 28590 Nr: 47-14.2002.811.0101

 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: GJFD, MPdEdMG, VFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678-n/MT, VIVIEN THOMAZ ILITY (PROMOTORA DE JUSTIÇA) - 

OAB:Prom. de Justiç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado, Dra. Marly de Moura 

Nogueira OAB/MT 17.585 para requerer o que de direito (vista dos autos), 

no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o pedido de desarquivamento 

do presente feito, sendo que após este prazo os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 632-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TAVARES R. DE TOLEDO, ADEIDE 

PAULINO DA SILVA, MARCO CESAR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Sinop-MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85456 Nr: 339-42.2015.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DE ANDRADE, EDILENE FRANCO 

SOUZA, EWERTON VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref. 10. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88041 Nr: 1534-62.2015.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BETINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR BEZERRA 

ALVES - OAB:MS/7.814, RENATO CÉSAR BEZERRA ALVES - 

OAB:MS/11.304

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Impugnada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,46 (quinhentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref. 11. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 1558-90.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, ALBERTO SASSI, 

LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

725,78 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença ref. 27. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85455 Nr: 338-57.2015.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DE ANDRADE, EDILENE FRANCO 

SOUZA, EWERTON VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Impugnante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença Ref. 10. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88082 Nr: 1552-83.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, ALBERTO SASSI, 

LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

478,28 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref. 28. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80494 Nr: 836-61.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JARACATIÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT/6.071-A, Ligia Maria Previdelli Rabelo - OAB:MT/15.252-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 80/81. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 187-72.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. J. D. DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILENE DIESEL, Cpf: 63208709153, 

brasileiro(a), casado(a), agricultora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para 

OFERECER EMBARGOS no prazo legal.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Execução de Título Extrajudicial 

promovida por B.J.D. DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA em face de 

EDILENE DIESEL, referênte ao débito da duplicata n° 0445004-0, no valor 

de 19.568,00 (dezenove mil quinhetos e sessenta e oito reais).

Despacho/Decisão: Autos nº 2007/35(Id. 47682)Execução Por Quantia 

CertaExequente: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIOExecutado: EDILENE DIESELVistos.1. Primeiramente cumpra-se 

a decisão de fl. 81, no item “1” acerca da intimação por edital da 

Executada.2. Ainda, cumpra-se a decisão de fl. 115, no item “1”.3. Defiro a 

busca de bens pelo sistema INFOJUD. Segue a consulta em anexo.4. 

Intime-se o Exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.5. Diligências necessárias.Cláudia, 27 de abril de 

2018.THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 26 de julho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 300-40.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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317,96 (trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref. 21. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 111,26 (cento e onze 

reais e vinte e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54485 Nr: 1063-85.2011.811.0101

 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: POLIANA BENASSI RIBEIRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG, CONSIGNUM - GESTÃO DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400, Daniela Marques Batista 

Santos - OAB:108354/MG, ILMO GNOATTO - OAB:MT4941, Renan de 

Souza Campos - OAB:14455-B/MT, Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:OAB/MT4.531

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

381,84 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 59/61. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 381,84 (trezentos e oitenta e um 

reais e oitenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 289,38 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta 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 numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 2677 Nr: 1-19.1998.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Federal do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORCIL MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, SEBASTIÃO MANOEL ADORNO, SILVIO LUCAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:7112/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.

1. Intime-se o causídico para regularizar sua representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2. Acerca do pedido de fl. 354, intime-se a Exequente para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92919 Nr: 2258-32.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oséias Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT 22394/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96178 Nr: 1356-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI OTMAR FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94927 Nr: 755-39.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-80.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ESTEVAO LERNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido. Reduza-se a termo a penhora do imóvel objeto 

da matrícula n. 1.580 do 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia. Para tanto, 

oficie-se o CRI para que promova a averbação da penhora, na matrícula, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Intime-se da penhora a parte Requerida e 

seu cônjuge, se caso for. 3. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes para querendo 

manifestarem-se em igual prazo. 4. Intime-se ainda a parte Autora para 

informar se pretende adjudicar o imóvel ou aliená-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 01 de agosto de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-68.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Trata-se de embargos de declaração pela parte autora 

argumentando que houve omissão ao não apreciar o pedido de 

reconhecimento do descumprimento da liminar deferida no despacho 

inicial. Ocorre que analisando o feito, apenas na petição dos embargos de 

declaração é que a parte autora informou que houve o descumprimento da 

decisão liminar, acostando em seu bojo uma notificação do SCPC com um 

boleto para pagamento, com vencimento em 29.12.2016. Todavia, não 

trouxe na íntegra tal boleto e nem se houve a negativação efetiva do seu 

nome após a ciência da decisão liminar proferida pela parte Requerida. 

Deste modo, não há como acolher o pleito, eis que a sentença prolatada 

não careceu de qualquer omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

de declaração opostos pela parte autora. 2. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 3. Intime-se o recorrido para responder em dez dias (art. 42, § 

2° da Lei n° 9.099/95). 4. Após, com ou sem resposta, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. 5. Diligências Necessárias. Cláudia, 01 de agosto 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-68.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Trata-se de embargos de declaração pela parte autora 

argumentando que houve omissão ao não apreciar o pedido de 

reconhecimento do descumprimento da liminar deferida no despacho 

inicial. Ocorre que analisando o feito, apenas na petição dos embargos de 

declaração é que a parte autora informou que houve o descumprimento da 

decisão liminar, acostando em seu bojo uma notificação do SCPC com um 

boleto para pagamento, com vencimento em 29.12.2016. Todavia, não 

trouxe na íntegra tal boleto e nem se houve a negativação efetiva do seu 

nome após a ciência da decisão liminar proferida pela parte Requerida. 

Deste modo, não há como acolher o pleito, eis que a sentença prolatada 

não careceu de qualquer omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

de declaração opostos pela parte autora. 2. Recebo o recurso 

apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 3. Intime-se o recorrido para responder em dez dias (art. 42, § 

2° da Lei n° 9.099/95). 4. Após, com ou sem resposta, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. 5. Diligências Necessárias. Cláudia, 01 de agosto 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-12.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ZANATO CAVALHEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DOS REIS OAB - MT0016420A (ADVOGADO)

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO OAB - MT0014725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 8010127-12.2013.811.0101 Requerente: ELISANGELA ZANATO 

CAVALHEIRO ME Requerida: SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A presente controvérsia 

cinge-se em verificar se o acesso de crédito negado à parte autora em 

razão de consultas ao sistema de pontuação (score) prestado pela parte 

Requerida é passível de indenização por danos morais. A parte Autora 

afirmou que a pontuação do consumidor diminui conforme o número de 

consultas e que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual 

pleiteia a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização 

por dano moral. A questão de direito trazida pela parte autora (legalidade 

do sistema de avaliação do consumidor mediante atribuição de pontos – 

credit scoring) já foi objeto de recurso julgado pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, de caráter vinculante, 

nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". 

COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I 

- TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para 

avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito) 2) Essa 

prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, 

I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco 

de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de 

proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima 

transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 

n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do 

consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 

caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito 

aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando 

abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 

n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da 

Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida 

de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II - CASO 

CONCRETO: A) Recurso especial do CDL: 1) Violação ao art. 535 do CPC. 

Deficiência na fundamentação. Aplicação analógica do óbice da Súmula 

284/STF. 2) Seguindo o recurso o rito do art. 543-C do CPC, a ampliação 

objetiva (territorial) e subjetiva ( efeitos "erga omnes") da eficácia do 

acórdão decorre da própria natureza da decisão proferida nos recursos 

especiais representativos de controvérsia, atingindo todos os processos 

em que se discuta a mesma questão de direito em todo o território 

nacional. 3) Parcial provimento do recurso especial do CDL para declarar 

que "o sistema "credit scoring" é um método de avaliação do risco de 

concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito)" e para afastar a necessidade de 
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consentimento prévio do consumidor consultado. B) Recursos especiais 

dos consumidores interessados: 1) Inviabilidade de imediata extinção das 

ações individuais englobadas pela presente macro-lide (art. 104 do CDC), 

devendo permanecer suspensas até o trânsito em julgado da presente 

ação coletiva de consumo, quando serão tomadas as providências 

previstas no art. 543-C do CPC (Recurso Especial n. 1.110.549-RS). 2) 

Necessidade de demonstração de uma indevida recusa de crédito para a 

caracterização de dano moral, salvo as hipóteses de utilização de 

informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 

12.414/2011). 3) Parcial provimento dos recursos especiais dos 

consumidores interessados apenas para afastar a determinação de 

extinção das ações individuais, que deverão permanecer suspensas até o 

trânsito em julgado do presente acórdão. III - RECURSOS ESPECIAIS 

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (REsp 1457199/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 

17/12/2014). Na esteira do quanto foi julgado pelo egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, assiste à parte Requerida o direito de manter banco de 

dados em que realizado análise de risco de concessão de crédito, 

segundo modelos estatísticos, sendo desnecessária a autorização do 

consumidor. No caso dos autos, aliás, ao saber das consultas realizadas 

e de como elas influenciam na pontuação, o consumidor sequer se 

interessou por outras informações que poderiam estar disponíveis a seu 

respeito ou pelo modo como são processadas, optando por litigar. Não se 

pode dizer, com isso, que houve omissão de informações pela requerida. 

No tocante ao método de apuração da pontuação, ademais, não se 

vislumbra qualquer irregularidade, uma vez que quanto mais consultas são 

realizadas por empresas que oferecem crédito no mercado, maior a 

probabilidade de que o consumidor esteja dele necessitando, o que revela 

maior risco de inadimplência. Não se pode confundir tais consultas com 

aquelas realizadas por empresas do comércio em geral ou pelos próprios 

titulares através de instituições credenciadas junto a órgão de proteção ao 

crédito, uma vez que se trata de bancos de dados distintos, com políticas 

operacionais distintas. Por tais razões, não há como reconhecer a alegada 

falha na prestação do serviço. Por fim, o fato, ao meu sentir, configura 

mero dissabor quotidiano, insuscetível de gerar dano moral. Não houve, 

ademais, efetivo ataque a direitos de personalidade que, caso tivesse 

havido, seguramente geraria o ressarcimento postulado. Uma vez que não 

restou demonstrada nenhuma conduta ilegal ou abusiva da parte ré nem o 

alegado abalo à personalidade do autor, ausentes os requisitos previstos 

nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há que se falar em indenização 

por dano moral. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-12.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ZANATO CAVALHEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DOS REIS OAB - MT0016420A (ADVOGADO)

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO OAB - MT0014725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 8010127-12.2013.811.0101 Requerente: ELISANGELA ZANATO 

CAVALHEIRO ME Requerida: SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A presente controvérsia 

cinge-se em verificar se o acesso de crédito negado à parte autora em 

razão de consultas ao sistema de pontuação (score) prestado pela parte 

Requerida é passível de indenização por danos morais. A parte Autora 

afirmou que a pontuação do consumidor diminui conforme o número de 

consultas e que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual 

pleiteia a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização 

por dano moral. A questão de direito trazida pela parte autora (legalidade 

do sistema de avaliação do consumidor mediante atribuição de pontos – 

credit scoring) já foi objeto de recurso julgado pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, de caráter vinculante, 

nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". 

COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I 

- TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para 

avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito) 2) Essa 

prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, 

I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco 

de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de 

proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima 

transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 

n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do 

consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 

caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito 

aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando 

abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 

n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da 

Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida 

de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II - CASO 

CONCRETO: A) Recurso especial do CDL: 1) Violação ao art. 535 do CPC. 

Deficiência na fundamentação. Aplicação analógica do óbice da Súmula 

284/STF. 2) Seguindo o recurso o rito do art. 543-C do CPC, a ampliação 

objetiva (territorial) e subjetiva ( efeitos "erga omnes") da eficácia do 

acórdão decorre da própria natureza da decisão proferida nos recursos 

especiais representativos de controvérsia, atingindo todos os processos 

em que se discuta a mesma questão de direito em todo o território 

nacional. 3) Parcial provimento do recurso especial do CDL para declarar 

que "o sistema "credit scoring" é um método de avaliação do risco de 

concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito)" e para afastar a necessidade de 

consentimento prévio do consumidor consultado. B) Recursos especiais 

dos consumidores interessados: 1) Inviabilidade de imediata extinção das 

ações individuais englobadas pela presente macro-lide (art. 104 do CDC), 

devendo permanecer suspensas até o trânsito em julgado da presente 

ação coletiva de consumo, quando serão tomadas as providências 

previstas no art. 543-C do CPC (Recurso Especial n. 1.110.549-RS). 2) 

Necessidade de demonstração de uma indevida recusa de crédito para a 

caracterização de dano moral, salvo as hipóteses de utilização de 

informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 

12.414/2011). 3) Parcial provimento dos recursos especiais dos 

consumidores interessados apenas para afastar a determinação de 

extinção das ações individuais, que deverão permanecer suspensas até o 

trânsito em julgado do presente acórdão. III - RECURSOS ESPECIAIS 

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (REsp 1457199/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 

17/12/2014). Na esteira do quanto foi julgado pelo egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, assiste à parte Requerida o direito de manter banco de 

dados em que realizado análise de risco de concessão de crédito, 

segundo modelos estatísticos, sendo desnecessária a autorização do 

consumidor. No caso dos autos, aliás, ao saber das consultas realizadas 

e de como elas influenciam na pontuação, o consumidor sequer se 

interessou por outras informações que poderiam estar disponíveis a seu 

respeito ou pelo modo como são processadas, optando por litigar. Não se 

pode dizer, com isso, que houve omissão de informações pela requerida. 

No tocante ao método de apuração da pontuação, ademais, não se 

vislumbra qualquer irregularidade, uma vez que quanto mais consultas são 
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realizadas por empresas que oferecem crédito no mercado, maior a 

probabilidade de que o consumidor esteja dele necessitando, o que revela 

maior risco de inadimplência. Não se pode confundir tais consultas com 

aquelas realizadas por empresas do comércio em geral ou pelos próprios 

titulares através de instituições credenciadas junto a órgão de proteção ao 

crédito, uma vez que se trata de bancos de dados distintos, com políticas 

operacionais distintas. Por tais razões, não há como reconhecer a alegada 

falha na prestação do serviço. Por fim, o fato, ao meu sentir, configura 

mero dissabor quotidiano, insuscetível de gerar dano moral. Não houve, 

ademais, efetivo ataque a direitos de personalidade que, caso tivesse 

havido, seguramente geraria o ressarcimento postulado. Uma vez que não 

restou demonstrada nenhuma conduta ilegal ou abusiva da parte ré nem o 

alegado abalo à personalidade do autor, ausentes os requisitos previstos 

nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há que se falar em indenização 

por dano moral. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-17.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RAMILIO JOAO (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)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000141-17.2017.811.0101 Requerente: FABRICIO RAMILIO 

JOÃO Requerido: VIVO S.A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Com relação à preliminar de 

inépcia da petição inicial, entendo que confunde-se com o mérito da 

causa. A presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi 

devida ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível de 

indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevido o débito 

informado pela parte Requerida aos órgãos de proteção ao crédito, pois 

desconhece o débito que lhe foi imputado. Não obstante o empenho do 

digno patrono da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao 

lastrear o que alega, a parte Requerida junta extensa documentação 

comprovando a relação negocial havida entre as partes, com extratos da 

utilização do telefone, termo de adesão e contratação de serviços SMP em 

28.04.2014, com os dados pessoais da parte autora, inclusive sua 

assinatura que se assemelha à assinatura da procuração, contrato esse 

firmado nesta cidade e Comarca, cópia dos documentos pessoais da parte 

autora. Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual serviço 

avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que a parte 

Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de que a 

pretensão posta carece de verossimilhança. A análise de todo o conjunto 

probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das 

alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no 

exercício regular de direito pela negativação, em razão do inadimplemento 

do débito apontado. Nesse sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Alegação de inclusão indevida do nome do apelante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Existência de relação jurídica entre as partes 

comprovada. Dívida exigível. Apontamento regular em cadastro de 

inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO”. (Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. 

Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). 

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO 

CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 

519959779. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

INADIMPLEMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 

0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 

11.07.2018). Ademais, impende observar que a partir da contestação 

apresentada não houve nenhuma manifestação contundente, rechaçando 

os fatos e documentos apresentados. Portanto, não há como declarar a 

inexigibilidade do débito em análise. Por consequência, sendo legítimo o 

apontamento, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois a 

parte Requerida agiu no exercício de seu direito e a autora possuindo 

outras negativações. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação de custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-17.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RAMILIO JOAO (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)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000141-17.2017.811.0101 Requerente: FABRICIO RAMILIO 

JOÃO Requerido: VIVO S.A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Com relação à preliminar de 

inépcia da petição inicial, entendo que confunde-se com o mérito da 

causa. A presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi 

devida ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível de 

indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevido o débito 

informado pela parte Requerida aos órgãos de proteção ao crédito, pois 

desconhece o débito que lhe foi imputado. Não obstante o empenho do 

digno patrono da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao 

lastrear o que alega, a parte Requerida junta extensa documentação 

comprovando a relação negocial havida entre as partes, com extratos da 

utilização do telefone, termo de adesão e contratação de serviços SMP em 

28.04.2014, com os dados pessoais da parte autora, inclusive sua 

assinatura que se assemelha à assinatura da procuração, contrato esse 

firmado nesta cidade e Comarca, cópia dos documentos pessoais da parte 

autora. Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual serviço 

avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que a parte 

Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de que a 

pretensão posta carece de verossimilhança. A análise de todo o conjunto 

probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das 

alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no 

exercício regular de direito pela negativação, em razão do inadimplemento 

do débito apontado. Nesse sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Alegação de inclusão indevida do nome do apelante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Existência de relação jurídica entre as partes 

comprovada. Dívida exigível. Apontamento regular em cadastro de 

inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO”. (Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. 

Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). 
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“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO 

CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 

519959779. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

INADIMPLEMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 

0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 

11.07.2018). Ademais, impende observar que a partir da contestação 

apresentada não houve nenhuma manifestação contundente, rechaçando 

os fatos e documentos apresentados. Portanto, não há como declarar a 

inexigibilidade do débito em análise. Por consequência, sendo legítimo o 

apontamento, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois a 

parte Requerida agiu no exercício de seu direito e a autora possuindo 

outras negativações. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação de custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-13.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO BARROS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000096-13.2017.811.0101 Requerente: VAGNO BARROS 

ANDRADE Requerido: CLARO S.A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Com relação à preliminar de 

inépcia da petição inicial, entendo que confunde-se com o mérito da 

causa. A presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi 

devida ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível de 

indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevido o débito 

informado pela parte Requerida aos órgãos de proteção ao crédito, pois 

cancelou o contrato com a Requerida. Não obstante o empenho do digno 

patrono da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao 

lastrear o que alega, a parte Requerida comprovou nos autos que a linha 

telefônica foi cancelada em razão da inadimplência e não porque o Autor 

solicitou. Cumpre asseverar que em momento algum na petição inicial a 

parte Autora informou qualquer protocolo de atendimento referente ao 

pedido de cancelamento da linha telefônica. Em que pese tenha havido a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, tenho que a parte 

Requerida comprovou de forma satisfatória a relação contratual e 

negativação devida, no exercício regular de seu direito, haja vista a 

inadimplência contratual. A análise de todo o conjunto probatório dos 

presentes autos converge para o acolhimento das alegações na defesa 

apresentada pela parte Requerida, consistente no exercício regular de 

direito pela negativação, em razão do inadimplemento do débito apontado. 

Nesse sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão 

indevida do nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Existência de relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. 

Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a 

indenização pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. 

(Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª 

Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). “BANCÁRIO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO 

DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 519959779. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. 

AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - 

Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 11.07.2018). Ademais, impende 

observar que a partir da contestação apresentada não houve nenhuma 

manifestação contundente, rechaçando os fatos e documentos 

apresentados. Portanto, não há como declarar a inexigibilidade do débito 

em análise. Por consequência, sendo legítimo o apontamento, rejeita-se o 

pedido de indenização por danos morais, pois a parte Requerida agiu no 

exercício de seu direito e a autora possuindo outras negativações. Com 

relação ao pedido contraposto, em razão da fundamentação acima 

exarada, tenho que merece acolhimento, eis que o débito é devido. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Com relação ao pedido contraposto, julgo PROCEDENTE o pedido, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Autora ao pagamento de 

R$ 515,70 (quinhentos e quinze reais e setenta centavos), com juros de 

mora de 1% ao mês a contar da apresentação da contestação e correção 

monetária pelo INPC a contar do inadimplemento. Sem condenação de 

custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-32.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOUSA SANTOS (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)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000140-32.2017.811.0101 Requerente: GABRIELA SOUSA 

SANTOS Requerido: VIVO S.A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A preliminar de falta de 

interesse de agir não merece prosperar, uma vez que não há que se falar 

em falta de interesse de agir por não ter a autora buscado os documentos 

administrativamente, pois o interesse da autora é de ser esclarecido, por 

via judicial, seu crédito ou débito da relação jurídica entre as partes. A 

presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi devida 

ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível de 

indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevido o débito 

informado pela parte Requerida aos órgãos de proteção ao crédito, pois 

desconhece o débito que lhe foi imputado. Não obstante o empenho do 

digno patrono da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao 

lastrear o que alega, a parte Requerida junta extensa documentação 

comprovando a relação negocial havida entre as partes, com extratos da 

utilização do telefone, telas do seu sistema, faturas enviadas ao endereço 

da parte Autora, endereço nesta cidade e Comarca. Não dizer 

taxativamente se contratou ou não, qual serviço avençado, se não falsos 

ou verdadeiros os documentos que a parte Requerida juntou em sua 

contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de 

verossimilhança. A análise de todo o conjunto probatório dos presentes 

autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada 

pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito pela 
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negativação, em razão do inadimplemento do débito apontado. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida 

do nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência 

de relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. 

Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a 

indenização pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. 

(Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª 

Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). “BANCÁRIO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO 

DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 519959779. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. 

AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - 

Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 11.07.2018). Ademais, impende 

observar que a partir da contestação apresentada não houve nenhuma 

manifestação contundente, rechaçando os fatos e documentos 

apresentados. Portanto, não há como declarar a inexigibilidade do débito 

em análise. Por consequência, sendo legítimo o apontamento, rejeita-se o 

pedido de indenização por danos morais, pois a parte Requerida agiu no 

exercício de seu direito e a autora possuindo outras negativações. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 

nº 9.099/95). P.R.I. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Autora. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

Cláudia, 1 de agosto de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-32.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOUSA SANTOS (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)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000140-32.2017.811.0101 Requerente: GABRIELA SOUSA 

SANTOS Requerido: VIVO S.A SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A preliminar de falta de 

interesse de agir não merece prosperar, uma vez que não há que se falar 

em falta de interesse de agir por não ter a autora buscado os documentos 

administrativamente, pois o interesse da autora é de ser esclarecido, por 

via judicial, seu crédito ou débito da relação jurídica entre as partes. A 

presente controvérsia cinge-se em verificar se a negativação foi devida 

ou não e em sendo indevida, se configurou abalo moral passível de 

indenização. Alega a parte autora na inicial que é indevido o débito 

informado pela parte Requerida aos órgãos de proteção ao crédito, pois 

desconhece o débito que lhe foi imputado. Não obstante o empenho do 

digno patrono da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento. Ao 

lastrear o que alega, a parte Requerida junta extensa documentação 

comprovando a relação negocial havida entre as partes, com extratos da 

utilização do telefone, telas do seu sistema, faturas enviadas ao endereço 

da parte Autora, endereço nesta cidade e Comarca. Não dizer 

taxativamente se contratou ou não, qual serviço avençado, se não falsos 

ou verdadeiros os documentos que a parte Requerida juntou em sua 

contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de 

verossimilhança. A análise de todo o conjunto probatório dos presentes 

autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada 

pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito pela 

negativação, em razão do inadimplemento do débito apontado. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida 

do nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência 

de relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. 

Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a 

indenização pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. 

(Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª 

Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). “BANCÁRIO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO 

DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 519959779. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. 

AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - 

Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 11.07.2018). Ademais, impende 

observar que a partir da contestação apresentada não houve nenhuma 

manifestação contundente, rechaçando os fatos e documentos 

apresentados. Portanto, não há como declarar a inexigibilidade do débito 

em análise. Por consequência, sendo legítimo o apontamento, rejeita-se o 

pedido de indenização por danos morais, pois a parte Requerida agiu no 

exercício de seu direito e a autora possuindo outras negativações. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 

nº 9.099/95). P.R.I. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Autora. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

Cláudia, 1 de agosto de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-44.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SARTUNILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que 

o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, 

inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer 

outro tipo de instrução. A preliminar de litispendência não merece 

prosperar, uma vez que nos autos mencionados está se discutindo a 

negativação de outro contrato. A presente controvérsia cinge-se em 

verificar se a negativação foi devida ou não e em sendo indevida, se 

configurou abalo moral passível de indenização. Alega a parte autora na 

inicial que é indevido o débito informado pela parte Requerida aos órgãos 

de proteção ao crédito, pois desconhece o débito que lhe foi imputado. 

Não obstante o empenho do digno patrono da parte autora, o pedido inicial 

não merece acolhimento. Ao lastrear o que alega, a parte Requerida junta 

documentação comprovando a relação negocial havida entre as partes, 

com telas do seu sistema. Não dizer taxativamente se contratou ou não, 

qual serviço avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que 

a parte Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de 

que a pretensão posta carece de verossimilhança. A análise de todo o 

conjunto probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das 

alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no 

exercício regular de direito pela negativação, em razão do inadimplemento 

do débito apontado. Nesse sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Alegação de inclusão indevida do nome do apelante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Existência de relação jurídica entre as partes 
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comprovada. Dívida exigível. Apontamento regular em cadastro de 

inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO”. (Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. 

Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 19.12.2014). 

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO 

CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO Nº 

519959779. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

INADIMPLEMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DANO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - 

0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - J. 

11.07.2018). Ademais, impende observar que a partir da contestação 

apresentada não houve nenhuma manifestação contundente, rechaçando 

os fatos e documentos apresentados. Portanto, não há como declarar a 

inexigibilidade do débito em análise. Por consequência, sendo legítimo o 

apontamento, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, pois a 

parte Requerida agiu no exercício de seu direito e a autora possuindo 

outras negativações. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação de custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte Autora. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 1 de agosto de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-73.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000092-73.2017.811.0101 Requerente: ELAINE DOS SANTOS 

FERREIRA Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL-I SENTENÇA I – RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova 

em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A preliminar de 

incompetência deste Juizado para dirimir a questão em razão da 

necessidade de perícia não merece prosperar, uma vez que tal prova não 

é necessária para o deslinde da questão. A presente controvérsia 

cinge-se em verificar se a negativação foi devida ou não e em sendo 

indevida, se configurou abalo moral passível de indenização. A parte 

autora sustentou que jamais manteve relação com a parte Requerida. Esta, 

em sua contestação, afirmou que aquela celebrou contrato com a Natura 

Cosméticos e que tal empresa/instituição financeira lhe cedeu os créditos 

relativos à referida operação financeira. Constata-se em análise à 

documentação juntada aos autos, que ao contrário do alegado pela parte 

autora, ele firmou com a empresa Natura Cosméticos compra e venda. 

Constata-se, ainda, que houve a cessão de crédito relativa a tal operação 

à parte Requerida e que, em razão desta transação, o nome da parte 

autora foi inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Neste ponto, é importante mencionar que, embora não haja comprovação 

de que a cessão de crédito tenha sido formalmente notificada ao devedor, 

não há que se cogitar em sua invalidade. O artigo 290 do Código Civil, ao 

dispor que “a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada”, tem por objetivo evitar o cumprimento 

indevido da obrigação, impedindo que o cedente receba indevidamente o 

pagamento de um crédito que não mais lhe pertence. Não é, pois, a 

notificação requisito de validade da cessão de crédito. Neste sentido é a 

orientação jurisprudencial: “CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 

Incontroverso o débito de consumo de serviços telefônicos, a cessão do 

crédito realizada pela concessionária (cedente) a outra empresa 

(cessionária) viabiliza o exercício por esta de todos os direitos relativos a 

ele, inclusive o apontamento no cadastro de inadimplentes do nome do 

devedor (cedido). Não configura dano moral esse apontamento sem a 

prévia notificação a que alude o art. 290 do CC/02, porque tem por escopo 

apenas o conhecimento do devedor a quem deve pagar com eficácia 

liberatória do débito (Apelação 0000454- 83.2009.8.26.0480 TJ/SP. Rel. 

Des. Adilson de Araujo. 31ª C. Dir. Privado. j, 20/07/2010). Sendo válida a 

cessão e diante da comprovação da existência formal do débito, 

permite-se ao cessionário exercer os atos conservatórios do direito 

cedido, independentemente do conhecimento do devedor, a teor do 

disposto no artigo 293 do Código Civil. Assim, nada há de ilegal ou abusivo 

na conduta da empresa ré, ao incluir o nome da parte autora no cadastro 

de inadimplentes. Conforme o já exposto, a empresa ré comprovou a 

existência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e a cessão de 

créditos feita a ela pela empresa Natura Cosméticos. O autor não 

demonstrou ter efetuado o pagamento do suposto débito. Ele na verdade, 

em sua impugnação apenas menciona que a parte Requerida não 

apresentou o contrato havido entre esta e aquele. Não menciona em 

momento algum acerca da dívida existente com a empresa cedente. 

Assim, sendo válida a cessão de crédito e não tendo a parte autora 

demonstrado que houve a quitação integral da dívida, não há que se falar 

em ilegalidade ou abusividade da inscrição do nome dela nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, muito menos em inexigibilidade do 

débito, não sendo devida qualquer indenização a ele, já que a empresa ré 

agiu no exercício regular de direito. Neste sentido: "APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do nome do apelante 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de relação jurídica 

entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento regular em 

cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. Sentença 

mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Ap. n. 1050511-25.2013.8.26.0100, 

Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado TJSP, DJ 

19.12.2014). “BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM 

RELAÇÃO AO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO Nº 519959779. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DANO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO BANCO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJPR 

- 16ª C.Cível - 0017481-64.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Lauro Laertes 

de Oliveira - J. 11.07.2018). Assim, a improcedência dos pedidos é medida 

de rigor. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 

55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte Autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 1 de agosto de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 23662 Nr: 426-69.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENECY OLIVEIRA DA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 588 de 719



OAB:15.546-PR

 Vistos.

Haja vista que o réu não foi encontrado, INTIME-O da sentença, via edital.

Transcorrido in albis o prazo do edital, CUMPRA-SE as determinações 

constantes da sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76128 Nr: 3158-03.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Lins Duarte, MOISES SANTOS 

ZERBINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, os réus JEFFERSON LINS DUARTE, vulgo “Jefinho”, e MOISES 

SANTOS ZERBINATO, como incurso no artigo 121, §2º, inciso II, do Código 

Penal, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri.Outrossim, os elementos de convicção constantes 

dos autos são o suficiente para fundamentar as prisões preventivas, haja 

vista que embasaram a admissibilidade para submeter este feito ao 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Desta forma, 

NEGO aos réus o direito de aguardar o trânsito em julgado desta sentença 

em liberdade, fundamentando a segregação cautelar na garantia da ordem 

pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.CIÊNCIA 

ao Ministério Público. INTIMEM-SE os réus e o seus advogados conforme 

previsão do artigo 420, incisos I e II, do Código de Processo Penal.Preclusa 

a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o necessário e PROCEDA na forma do 

artigo 422 do Código de Processo Penal. Se outro cenário, façam-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 31 de julho de 

2018.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 212-63.2013.811.0105

 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: BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consonância à manifestação ministerial de fls. 48, bem como interesse 

da parte autora às fls. 53, determino a realização de novo estudo 

psicossocial, nos moldes requisitados.

Com espeque no art. 751, §4ª DESIGNO para o dia 06 de dezembro de 

2018 audiência para a oitiva das testemunhas arroladas na inicial.

INTIME-SE

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 139-91.2013.811.0105

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MASS, AAdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 CUMPRA-SE a primeira parte da decisão de fls. 53.

No mais, PROCEDA-SE com a realização de exame psicossocial no 

endereço de fls. 51.

Por fim, DETERMINO à Serventia que proceda com a atualização do 

cadastro de Adoção referente aos adotantes, e, se necessário, inclusive, 

por meio de exclusão.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 1454-52.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do condenado ROGÉRIO DE PAULA 

SILVA.

Aportou aos autos documento (fls. 201) pelo qual comprovou ter laborado 

por 23 (vinte e três) dias no período compreendido entre 01 de fevereiro 

de 2018 a 28 de fevereiro de 2018, fazendo, pois, jus à remição de parte 

da pena.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 202/203, DECLARO, com 

fulcro no artigo 126, inciso II, da Lei de Execução Penal, remidos 07 (sete) 

dias da pena imposta ao condenado, oriundos dos 23 (vinte e três) dias 

trabalhos entre 01 de fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018.

Elaborado novo cálculo de pena, vista às partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 1107-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA, IVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 18h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66440 Nr: 1699-34.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSB, CSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

DETERMINO à parte requerida que no prazo de 05 dias junte aos autos 

cópia da carteira de trabalho e dos últimos 12 holerites ou justifique a 
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impossibilidade de fazê-lo.

No mais, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 05 de dezembro de 2018, às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 18-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA MACEDO MENEZES 

DE ARAÚJO - OAB:44.591/DF, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO 

- OAB:33.510 /DF, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, 

PAULO RENATO SMANIOTTO - OAB:20.215/DF

 Vistos etc. Trata-se de resposta à acusação apresentada pela acusada 

YANA FOIS COLELHO ALVARENGA, por meio de seus advogados 

constituídos (ref. 27).A denunciada alega, em síntese, inépcia da 

denúncia, aduzindo ausência de justa causa para propositura da ação 

penal. Relata que o agente ministerial não detalhou as condutas criminais 

em tese praticadas, faltando elementos básicos a dar suporte a uma ação 

penal. No mérito, pugna pela rejeição da denúncia, ante a atipicidade da 

conduta criminosa atribuída, bem como por sua absolvição, ante a 

presunção constitucional de inocência..Com efeito, somente após toda a 

instrução processual é que se poderá verificar a existência dos elementos 

objetivo e subjetivo do delito.Assim, como não verifico a existência de 

qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que 

ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 

Penal que possa levar à absolvição sumária da acusada, dou 

prosseguimento ao feito.Designo a data de 03 de agosto de 2018, às 

15:00, para a audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que 

as testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão 

ouvidas.Intimem-se a acusada, as testemunhas de acusação e defesa, 

bem como os advogados constituídos.Ciência ao Ministério Público.Desde 

já determino a expedição de carta precatória para eventuais testemunhas 

residentes em outras Comarcas.Depreque-se o interrogatório da ré, 

consignando que o Juízo deprecado deverá designar audiência para após 

a realização da instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2018, 

que realizar-se-á nesta Comarca.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. De Aripuanã para Colniza, 11 de junho de 2018. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza Substituta em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Vistos etc. Trata-se de ofício oriundo da Secretaria Adjunta de 

Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, no qual se requer 

a dispensa de apresentação dos acusados ANTÔNIO RODRIGUES NETO e 

YANA FOIS COELHO ALVARENGA, na audiência de instrução que 

realizar-se-á nos dias 02 e 03/08/2018 na Comarca de Colniza/MT. Da 

análise do ofício juntado à ref. 284, verifica-se que o pedido da SEJUDH se 

fundamenta na informação de um possível resgate dos acusados.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que foi determinada a escolta dos 

acusados Antônio Pereira Rodrigues Neto, que se encontra segregado no 

CDP de Juína/MT, e Yana Fois Coelho Alvarenga, que se encontra 

custodiada na Penitenciária Feminina em Cuiabá/MT, para participarem da 

audiência de instrução que realizar-se-á na Comarca de Colniza nos dias 

02 e 03/08/2018.Contudo, verifico a juntada ao processo do Ofício nº 

1712/2018/GAB/SEJUDH, dando conta de que no trajeto há risco de fuga 

dos denunciados. Assim, tendo em vista que o trajeto entre as Comarcas 

de Juína/MT e Colniza/MT se dá por estrada não pavimentada, com várias 

pontes em péssimo estado de conservação, o risco de fuga é real. Com 

efeito, a situação das estradas torna necessário que os veículos imprimam 

velocidade baixa, o que facilitaria eventual “resgate” dos presos. 

Igualmente, deve ser considerada a ausência de estrutura física da Cadeia 

Pública de Colniza para abrigar os presos. .Intimem-se os responsáveis 

pela Cadeia Pública de Juína/MT e pela Penitenciária Feminina de Cuiabá, 

de todo o teor desta decisão.Cientifique-se o Secretário de Justiça e 

Direitos Humanos, bem como o Secretario Adjunto de Administração 

Penitenciária deste Estado.Intimem-se os advogados de defesa por 

telefone, certificando no processo, de todo o teor desta decisão e de que 

mantida está a audiência a ser realizada nos dias 02 e 03/08/2018 na 

Comarca de Colniza/MT. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se 

expedindo o necessário. De Aripuanã para Colniza, 31 de julho de 

2018.Daiane Marilyn VazJuíza Substituta em substituição legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35923 Nr: 2163-68.2008.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Arruda de Moura 

Apoitia - OAB:11.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ROSA LOBATO, Cpf: 

90556658272, 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 0 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: (...) petição de ação de Busca e Apreensão em 

desfavor do requerido JOÃO ROSA LOBATO, cpf 90556658272, residente 

e domiciliado em lugar incerto e não sabido, tendo como objeto da ação um 

veículo FORD FIESTA HATCH 1.0, CHASSI 9BFZZZFHAWB259363, 

Ano/modelo 1999, Placas JZF 4048, COR VERMELHA. A parte requerida 

avençou com a parte autora contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, prazo de 36 (trinta) e seis meses. O requerido não 

efetuou pagamento de nenhuma parcela. O autor requer a Busca e 

Apreensão do Bem Alienado Fiduciariamente; A citação do Requerido para 

pagamento do valor vencido, ou caso queira a contestação da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revelia. Que seje a parte autora 

nomeada como fiel depositário do bem. Valor da Causa Cr$ 17.638,93 

(dezessete mil seicentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos)

Despacho/Decisão: Processo n.º 2163-68.2008.811.0105Código 

35923Vara ÚnicaVISTOS ETC.Considerando que o requerido está em local 

incerto e não sabido, DETERMINO a sua citação, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a ação.Consigne-se no edital 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 344 do NCPC). Para 

efeitos de publicidade, observem-se os requisitos descritos no art. 257, do 

NCPC. Desde já, não sendo contestada a ação, determino a remessa do 

feito à defensoria pública.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providencias.Colniza/MT, 23 de maio de 2017. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS HENRIQUE 

FERREIRA FOZ, digitei.

Colniza, 24 de maio de 2017

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65460 Nr: 859-24.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Peter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por ANDERSON PETER, 

(fls. 24), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, 

descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, 

com o consequente oferecimento de denúncia.

O autor do fatoaceitou a proposta oferecida pelo Ministério Público, 

realizando a transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público às fls. 49 semanifestou 

peladecretação da extinção da punibilidade, visto o cumprimento da 

transação pactuada às fls. 23, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 44, 45 e 46.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fatoANDERSON PETER, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63834 Nr: 1240-66.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Orlette Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALICE PESSOA R. DE 

CASTRO STUTZ - OAB:1112

 Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

DECIDO.

A autora do fato fora enquadrada nos termos do art. 46, da Lei 9.605/98. 

A pena cominada ao referido delito é de seis meses a um ano.

Como se trata de pessoa jurídica, a aplicação da pena se dá nos moldes 

das restritivas de direito. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98, as penas restritivas de direitos aplicadas em razão de 

condenação pela prática de crimes ambientais terão a mesma duração da 

pena privativa de liberdade substituída.

Outrossim, o artigo 109, parágrafo único, do Código Penal, determina, no 

que tange à prescrição, que se aplique às penas restritivas de direito os 

mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Há que se ressaltar que o início do prazo prescricional ocorreu em 21 de 

setembro de 2012, sem interrupções até o momento.

Com relação ao delito em comento, verifica-se, portanto, a ocorrência da 

extinção da punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP, já que 

o dispositivo legal prevê, quanto aos crimes que o máximo da pena é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, quatro anos de prazo 

para prescrição.

Nota-se que entre a lavratura do auto de infração e a data de hoje, 

transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, restando prescrita a 

pretensão punitiva estatal quanto à pena que poderia ser imposta.

No que tange à pena de multa, por orientação do artigo 114, inciso II, do 

Código Penal, também restou prescrita pretensão punitiva estatal, sendo 

de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor da autora 

do fato.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MADEIREIRA 

ORLETTE, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63800 Nr: 1206-91.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras G. A. Indústria Comércio e 

Exportação de Madeiras Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALICE PESSOA R. DE 

CASTRO STUTZ - OAB:1112

 Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

DECIDO.

A autora do fato fora enquadrada nos termos do art. 46, da Lei 9.605/98. 

A pena cominada ao referido delito é de seis meses a um ano.

Como se trata de pessoa jurídica, a aplicação da pena se dá nos moldes 

das restritivas de direito. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98, as penas restritivas de direitos aplicadas em razão de 

condenação pela prática de crimes ambientais terão a mesma duração da 

pena privativa de liberdade substituída.

Outrossim, o artigo 109, parágrafo único, do Código Penal, determina, no 

que tange à prescrição, que se aplique às penas restritivas de direito os 

mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Há que se ressaltar que o início do prazo prescricional ocorreu em 28 de 

setembro de 2012, sem interrupções até o momento.

Com relação ao delito em comento, verifica-se, portanto, a ocorrência da 

extinção da punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP, já que 

o dispositivo legal prevê, quanto aos crimes que o máximo da pena é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, quatro anos de prazo 

para prescrição.

Nota-se que entre a lavratura do auto de infração e a data de hoje, 

transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, restando prescrita a 

pretensão punitiva estatal quanto à pena que poderia ser imposta.

No que tange à pena de multa, por orientação do artigo 114, inciso II, do 

Código Penal, também restou prescrita pretensão punitiva estatal, sendo 

de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor da autora 

do fato.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MADEIRAS G. A. 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com 

fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 23/2018/C.A.

Excelentíssimo Senhor Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o artigo 81, letra "b", do Código de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei 

Estadual n°. 4.964, de 26/12/1985) e Seção 2 – Função Correcional – item 

1.2.5, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de ato Grosso – CNGC, que estabelece que a 

competência para fiscalização administrativa dos Serviços Notariais e de 

Registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das 

atribuições do Corregedor-Geral da Justiça.
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Considerando o Ofício Circular n°. 210/2018-CSC-CGJ e Ofício Circular n°. 

218/2018-CSC-CGJ nos quais informam a desnecessidade de realização 

de correição nas serventias situadas nas sedes das Comarcas em virtude 

de já terem sido realizadas pela Corregedoria.

RESOLVE

Art. 1°. Designar o dia 28 de agosto de 2018, para realização da 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos serviços e feitos do foro extrajudicial da 

Comarca de Cotriguaçu-MT, Cartório Registral e Notarial do Município de 

Juruena-MT, sem prejuízo da realização de qualquer outra atividade.

Art. 2°. Designar a servidora Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, 

Gestora Geral, Matrícula 11.704, para secretariar os trabalhos.

Art. 3º. Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

Ministério Público, Subseção da OAB e aos Cartórios Extrajudiciais. 

Publique-se.

 Cotriguaçu/MT, 31 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 24/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o disposto na Seção 2, item 1.2.11 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que determina ao Juiz competente que realize correição anual nas 

delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua jurisdição;

Considerando que o Juízo da Secretaria da Vara Única detém a 

exclusividade para o julgamento dos feitos criminais nesta Comarca, bem 

como exerce a função de corregedor do sistema prisional local e a de 

juízo das execuções penais, além de presidente do Tribunal do Júri;

RESOLVE:

 I – Fixar o período de 28 a 29 de agosto de 2018, para correição nas 

Delegacias de Polícia Judiciária da Comarca de Cotriguaçu-MT, a partir das 

08:00 horas.

II – Designar a servidora Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, Gestora 

Geral, Matrícula 11.704, para secretariar os trabalhos correcionais.

III – Determinar ao senhor Delegado de Polícia responsável pelas 

Delegacias de Cotriguaçu e Juruena que permaneça em seu posto nos 

dias das correições, para que forneça ao Juiz Corregedor os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correcionais.

IV – Convocar o Representante do Ministério Público, advogados e 

membros da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

Correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, por 

escrito, reclamações ou sugestões que relacionem ao serviço judiciário 

desta Comarca.

V- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia da presente 

a Corregedoria Geral da Justiça, ao Ministério Público, à OAB, e a 

Defensoria Pública.

 Cotriguaçu/MT, 31 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69618 Nr: 1229-50.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA PEREIRA LEÃO, Cpf: 

00971401128, Rg: 1.653.732-7, Filiação: Pedro Leão de Almeida e Maria 

Divina Pereira, data de nascimento: 06/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Goianésia-GO, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público.Ciência à Delegacia de Polícia de JURUENA. Intimem-se o 

requerido e a requerente, ficando desde já determinada a intimação por 

edital, caso se faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de est i lo.SERVE o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 29 de novembro de 2017.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, Marcos Vinicius 

Argenton, digitei.

Cotriguaçu, 24 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 223-13.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA, Rg: 695921, 

Filiação: Benedita Teixeira de Souza e João Ovidio de Souza, data de 

nascimento: 07/08/1961, brasileiro(a), natural de São José do Divino-MG, 

convivente, 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: O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra 

José Teixeira de Souza, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe 

a prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, c.c. o artigo 147, caput, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal, c.c. artigo 5º, caput, incisos I e 

III e artigo 7º, incisos I e II, ambos da Lei Federal n.º 11.340/2006

Despacho: Vistos...Após manifestação do Ministério Público, indicou-se 

endereço (importante destacar que pesquisa ao INFOJUD resultou no 

mesmo endereço). Assim, cabe a tentativa de citação a partir do endereço 

(desde que razoavelmente concreto) indicado, isso antes da citação por 

Edital. Antecipando possível não localização, desde já se conclui pela 

subsequente citação por Edital. Apenas para explicitar e resolver questão 

processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a 

afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, 

onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade 

ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação 

via DJe.Portanto, à SECRETARIA para:1.Inicialmente, EXPEDIR Precatória à 

Comarca de CÁCERES/MT para CITAR JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA (av. 

Santos Dumunt, nº 587, Santos Dumont, Cáceres/MT, CEP nº78.200-000), 

pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias;2.Na citação, deverá ser 

indagado se tem CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou 

se pretende a nomeação de advogado dativo, devendo haver advertência 

de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado 

defensor para apresentá-la;3.NÃO APRESENTANDO resposta ou 

afirmando que não constituirá defensor, proceder à nomeação de 

Defensor (a partir de lista constante da Secretaria, obedecendo, como 

sempre, à alternância) para apresentar resposta e seguir no 

processo;4.NÃO HAVENDO O ENCONTRO, CITAR, por Edital, o acusado 

para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 

do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, 

nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe;5.APRESENTADA RESPOSTA, 

conclusos (análise de resposta à acusação e possível designação de 
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audiência);6.APÓS Edital, não havendo resposta, ao Ministério Público 

para manifestação.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

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, 31 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82394 Nr: 2569-58.2018.811.0099

 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: MANUEL BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para que seja conferida à FRANCISCA 

GONÇALVES DA SILVA, a CURATELA ESPECÍFICA PROVISÓRIA de 

MANUEL BERNARDO DA SILVA com poderes exclusivos 

para:ØRepresentá-lo, fielmente, nos seus interesses junto aos atos da 

vida civil, mais precisamente no instituto de previdência, agências 

bancárias e demais órgãos púbicos ou entes privados, notadamente para 

fins de movimentações bancárias e saques dos benefícios auferidos pelo 

interditando, até a decretação da decisão final;IV DELIBERAÇOES FINAIS 

Nos termos do artigo 751, do CPC, DESIGNA-SE audiência para o dia 

30.08.2018, às 16h20min, ocasião em que ocorrerá a entrevista do 

curatelado.Portanto, à SECRETARIA para:1.CIENTIFICAR o Ministério 

Público, bem como INTIMAR a curadora FRANCISCA GONÇALVES DA 

SILVA e o curatelado MANUEL BERNARDO DA SILVA, para que 

compareçam à audiência;a.OBS: considerando a finalidade da audiência, é 

de extrema importância o comparecimento de MANUEL BERNARDO DA 

SILVA.2.Após a audiência, será estabelecido o prazo de 15 dias para que 

a curatelada eventualmente impugne o pedido (art. 752, do 

CPC);3.Decorrido o prazo estabelecido no “item 2”, OFICIAR ao Município 

de Juruena a fim de designar psicólogo do município para que realize 

estudo psicológico atualizado na residência da curadora e/ou a terceiros 

(caso o curatelado indique, em audiência, pessoas diversas para 

apoiarem na tomada de decisões), podendo o relatório indicar atos para os 

quais haverá a necessidade da curatela (art. 753, do CPC);4.INTIMAR a 

Assistente Social vinculada ao Juízo para o mesmo fim do item “3”;Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 31 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 753-12.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o pleito do Ministério Público e, nesta oportunidade, anexa-se a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados (CPF: 033.179.311-32).

Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o requerido deverá ser 

intimado para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

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 formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, REMETER os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 31 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 2571-28.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOEL ZIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No mais, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 06.09.2018, 

às 13h30min, na sala de audiências do CEJUSC desta Comarca.Portanto, à 

SECRETARIA para:1.ENCAMINHAR os presentes autos (com todos os 

documentos que o compõem), via malote digital e e-mail, ao NAT, para que 

o referido Núcleo, no prazo indicado na aludida Portaria (art. 9º e 

parágrafos), elabore e encaminhe ao Juízo seu parecer;2.Juntada a 

resposta, CIENTIFICAR o Ministério Público, bem como INTIMAR o 

requerente (pessoalmente), para que compareçam à audiência 

designada;3.Ao mesmo tempo, CITAR a parte-requerida para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para comparecer à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado, sendo que o não 

comparecimento injustificado será sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa;4.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;5.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos ou, ainda, no caso 

de decurso de prazo sem manifestação, REMETER os autos ao Ministério 

Público para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;6.Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 31 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27466 Nr: 387-22.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 Vistos...[...].Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos 

apresentados pela Contadoria, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Havendo 

necessidade de questionar, decaindo de parte mínima, são devidos 

honorários advocatícios ao executado. CONDENA-SE a impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 5% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a 
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“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC.No mais, à SECRETARIA:1.Transitada em julgado:a.EXPEDIR a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado pela 

Contadoria.2.Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;Intimar. 

Cotriguaçu/MT, 31 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33050 Nr: 1188-30.2009.811.0099

 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: ELIANE MARIA GARCIA CRUZ RAUBER

 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:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a pare autora para que fique ciente da 

perícia agendada para o dia 08/08/2018 às 9h00min devendo comparecer 

ao local para realização do exame pericial, uma vez que não foi 

encontrada no endereço indicado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33881 Nr: 305-49.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA, DDDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 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 especificar provas, 

conforme determinado no despacho de fls. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 835-82.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MANOEL DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se a elaboração do cálculo pertinente para posteriores 

providências.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44855 Nr: 2029-79.2016.811.0034

 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: PATRÍCIA FERNANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 2029-79.2016.811.0034

Código 44855

VISTOS ETC.

Aportado recurso de apelação e apresentadas as contrarrazões, 

inexistindo juízo de admissibilidade do recurso no órgão a quo, conforme 

novos ditames do CPC, certifique e remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça Estadual com as homenagens de praxe.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 31 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.: 44852 Nr: 2026-27.2016.811.0034

 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: Maria Queiroz da Silva de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 2026-27.2016.811.0034

Código 44852

VISTOS ETC.

Aportado recurso de apelação e apresentadas as contrarrazões, 

inexistindo juízo de admissibilidade do recurso no órgão a quo, conforme 

novos ditames do CPC, certifique e remetam-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça Estadual com as homenagens de praxe.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 31 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.: 32974 Nr: 1637-47.2013.811.0034

 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: Versony Borges de Souza, Gabiela Batista do Carmo 

Santos, representada por sua genitora Suely Batista do Carmo, Wellison 

Bruno Borges de Souza, JOSAINE DIVINA BORGES DE SOUZA, Josiane 

Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0, Marise Soares Guimarães de Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1637-47.2013.811.0034

Código nº 32974

VISTOS ETC,

Considerando as informações trazidas aos autos na peça de ref. 72, 

diante da eventual existência de seguro de vida realizado pelo falecido e 

de imóvel em nome dele registrado na Comarca de Jaciara/MT, DEFIRO os 

seguintes pedidos:

1. Seja oficiado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e à Cooperativa 

SICREDI para que informem no prazo de 15 (quinze) dias eventual 

existência de seguro de vida em nome do de cujus.

2. Seja oficiado ao CRI de Jaciara/MT para que informe em 15 (quinze) dias 

se há algum imóvel registrado em nome do falecido.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de requisição de informações frente ao 

Banco Pan acerca da quitação da dívida do espólio, visto que à ref. 38 

encontra-se juntada declaração de quitação de contrato emitida pela 
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própria instituição e DETERMINO que seja oficiado ao Banco do Brasil para 

prestar informações sobre o atual saldo da Conta Corrente de titularidade 

do Falecido (nº 5.597-2, Ag. 2029-X).

Após, voltem conclusos os autos para resolução das demais questões 

pendentes.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Dom Aquino/MT, 31 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.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, da designação do leilão do bem penhorado que 

realizar-se-á consoante a seguir: PRIMEIRO PREGÃO: 21/08/2018 a partir 

das 14:30h, horário local, 15:30, horário de Brasília/DF, e Caso os lances 

ofertados não atinjam o valor da avaliação do imóvel no 1º pregão, o leilão 

seguir-se-à sem interrupção até o dia 30/08/2018 a partir das 14:30h, 

horário local, 15:30, horário de Brasília/DF, cuja licitação se realizará por 

Meio Eletrônico, através do Portal www.sbjud.com.br, conforme Edital 

juntado na ref.151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53935 Nr: 472-86.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Everson Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15616

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, por intermédio de 

seus procuradores, para que no prazo legal se manifestem acerca do 

cálculo de pena de ref.35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49394 Nr: 1961-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Ligia de Lima Gomes - 

OAB:49810

 Vistos.1. Ante a determinação contida no Ofício Circular nº 

10/2018/GAB/J-Aux, (...).É o relatório.DECIDO.2. Mantenho a custódia do 

apenado pelos seguintes motivos.O indulto é uma forma de extinção da 

pena, concedido privativamente pelo Presidente da República. Tal benesse 

faz desaparecer as consequências penais da sentença.No Brasil, o 

indulto coletivo é concedido anualmente, por meio de um Decreto 

Presidencial, publicado sempre às vésperas do Natal, como um “presente” 

do Chefe do Poder Executivo aos condenados. Por este motivo, o referido 

decreto costuma ser chamado de Decreto Natalino de Indulto.Já a 

comutação de pena refere-se a substituição de uma pena ou sentença 

mais grave por uma mais branda, sendo que tal substituição também é 

deliberada pelo Chefe do Poder Executivo.Ocorre, que neste ano corrente 

ainda não foi promulgado nenhum decreto presidencial de concessão de 

indulto e/ou comutação de pena, sendo que o proferido no ano de 2017 

determinou a concessão do benefício aos presos condenados até o dia 

25/12/2017.Ademais, não vislumbro a possibilidade de autorização de 

saída temporária, porquanto de elementar conhecimento que o art. 122, da 

Lei de Execuções Penais preceitua que apenas os condenados em regime 

SEMIABERTO poderão obter autorização para saída temporária.Por esses 

motivos, deixo de aplicar à espécie os benefícios previstos no Art. 107, II, 

do Código penal e ainda a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) em 

seus artigos 187 a 193, e mantenho a prisão do apenado até a data 

estimada para progressão de regime.3. No mais, postergo a análise das 

remições de pena até a conclusão do incidente criminal sob o nº 

1375-24.2018.811.0034, Código 55810, instaurado para decidir acerca do 

cancelamento do "projeto de remição pela leitura e pelo artesanato".4. 

Vista à defesa para manifestar sobre o cálculo de pena.5. Notifique-se o 

Ministério Público.6. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38052 Nr: 1385-73.2015.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública 

Estadual-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:114387/MG

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

1385-73.2015.811.0034 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8605 Nr: 685-78.2007.811.0034

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO RITA MARIA DE JESUS, Alvino de 

Jesus da Silva, Matias de Jesus, Manoel Pedro de Jesus, Ananias de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador Federal do INSS - OAB:3.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinez da Silva Pinto 

Júnior - OAB:8143-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILSON KRAYCZY, 

para devolução dos autos nº 685-78.2007.811.0034, Protocolo 8605, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48390 Nr: 1556-59.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Noboru Kojima, Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Processo nº 1556-59.2017.811.0034

Código 48390

Visto etc.,

Em análise detida do feito, vislumbra-se que o feito encontra-se 

sentenciado (Ref: 20), bem como houve publicação no DJE (Ref: 23), 

estando o advogado do exequente devidamente intimado da sentença, 

bem como o executado Pedro Noboru Kojima que receber a intimação via 

correio.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: “Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos”.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 08 de fevereiro de 2018.
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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.: 50757 Nr: 655-21.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Dalpupo do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane Maria Púhl, Jaime Luiz Puhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, proceda a Secretaria a troca da capa dos autos, diante das 

condições que se encontram estas.

 Após, intime-se a parte requerente para se manifestar em 10 dias 

requerendo o que entender de direito, eis que já passou o prazo requerido 

em audiência de fls. 78.

Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os 

autos conclusos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 07/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o Edital nº03/2018/DF o qual convocou as instituições 

públicas ou privadas com finalidade social, sediadas nesta Comarca para 

participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter recursos 

financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, 

das transações penais e suspensão condicional dos processos 

realizados nesta Vara de execução Penal ou juizado Criminal.

R E S O L V E: Art. 1.º - Informar quais as entidades que tiveram seus 

cadastros aprovados: 1 APAE – Associação de Pães e Amigos dos 

excepcionais Escola Fonte de Esperança, CNPJ Nº 26.511.253/0001-13; 2 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO COLUNA DE BETEL, CNPJ Nº 

06.241.207/0001-34;

Art. 2.º - Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 23 de julho de 2018.

 DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 469-50.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Matias de Assis Neto, Shirley de Morais 

Costa Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, JOSE CLAUDIO POLICARPO - OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:OAB/10.431 MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Cristiani Rebelatto Rossetti, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 03/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92397 Nr: 935-68.2015.811.0087

 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: JCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A, Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Trata-se de ação de divórcio litigioso.

As partes estabeleceram acordo quanto à partilha de bens amealhados 

durante a união, guarda da filha e uso do nome de casado.

 Na ausência de impedimentos legais hei por bem homologar o acordo 

entabulado.

Diante do exposto, na forma do art. 487, I e III, do CPC, HOMOLOGO o 

acordo das partes quanto aos bens, guarda e uso do nome, e JULGO 

PROCEDENTE o DIVÓRCIO, declarando extinto o casamento de JANE 

CLEBIA SOARES DE SOUZA e PAULO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, 

registrado no livro B-10, Folhas 007, termo 2.996, no Cartório de Registro 

Civil de Guarantã do Nirte/MT. A requerente passará a adotar o nome de 

solteira: JANE CLEBIA SOARES.

Expeça-se o necessário para averbação do divórcio e alteração do nome 

da requerida em seus assentos cartorários.

Sem Custas.

Arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113211 Nr: 685-30.2018.811.0087

 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: Banco Bradesco Cartões S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Gaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105647 Nr: 510-70.2017.811.0087

 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: AAdR, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável proposta por ANTONIO 

ALVES DOS REIS e ELISANGELA DA SILVA LOPES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 10-14.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação Ação de Dissolução de União Estável proposta por 

ANTONIO ALVES DOS REIS e ELISANGELA DA SILVA LOPES, ambos 

qualificados nos autos.
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Não há nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado 

preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o 

mérito.

A presente ação deve ser julgada procedente, senão vejamos.

A legislação infra-constitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a 

situação da UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 

9.278/96. Este último diploma legal, confere proteção à união estável, não 

exigindo para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, 

reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de 

vida em comum com objetivo de constituição de família.

 Uma vez que restaram presentes as características da estabilidade, 

convivência e objetivo de constituir família reconheço e declaro como 

existente a união estável entre o casal.

Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes (fls. 04-09).

Tendo em vista ainda, as partes terem pactuado, no sentido de 

encerrarem a vida em comum, em termos amigáveis, DECLARO a 

dissolução da União Estável entre os Requerentes.

 Assim, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC.

 Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92100 Nr: 755-52.2015.811.0087

 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: Cristiane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ausente a comprovação dos requisitos que ensejam a concessão 

do benefício previdenciário pleiteado, na forma do que dispõe o art. 373, 

inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, suspensos em razão do deferimento da 

gratuidade judiciária. Intimem-se. Transitado em julgado ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 861-97.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanderlei Belini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO PEREIRA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT, Ruy Portella de Souza - OAB:OAB/MT 4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que a parte-autora mudou de endereço 

sem comunicar ao juízo, desta forma, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, entendo que abandonou a causa.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95129 Nr: 2379-39.2015.811.0087

 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 da estado de Mato Grosso primeira 

promotoria de justiça criminal de Sino-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Silva Comércio de Madeiras-Ltda, André Luiz 

Teles de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE SOUSA 

SANTOS - OAB:21964PA

 Intimação do autor do fato, através de seu advogado para comprovar nos 

autos a transação, no prazo de 05 dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1158-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 1158-72.2018.811.0036 (56944)

Ação de Regulamentação de Visitas

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em 

relação ao CD de áudio juntado pela parte requerente de fls. 81, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de 

direitos.

Por fim, AGUARDE-SE o prazo para contestação e impugnação da peça 

contraditória, bem como a finalização do Estudo Psicossocial na residência 

da parte requerida.

 CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1158-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 1158-72.2018.811.0036 (56944)

Despacho.

Vistos, etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 

1005988-75.8.11.0000, em que figura como agravante THAYNNA COSTA 

CARVALHO. Decisão essa que indeferiu a liminar vindicada pela parte 

(Ref.27).
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2) Em decisão de Ref. 05, fora determinado a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL da relação familiar entre o REQUERIDO e os seus filhos 

pelo Setor Multiprofissional. Verifica-se que até o presente momento o 

referido laudo não foi acostado aos autos, em razão disso, COBRE com 

urgência a secretaria o envio do laudo a este juízo como determinado 

anteriormente.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de junho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78889 Nr: 613-84.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANÊS CLIMIKE, ANA LARISSA CLIMIKE DOS SANTOS 

VIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, Josiane Pereira de 

Souza - OAB:18.602/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT-4286, Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para se manifestar, no prazo de 10(dez) 

dias, nos termos da decisão de ref.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84979 Nr: 1686-57.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCIA ASTRISSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOCHERA FLORICULTURA E PAISAGISMO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar de sustação de 

protesto. Intime-se a requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

formular o pedido principal.Decorrido tal prazo, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE CONCLUSOS (arts. 308 e 309, CPC).Por fim, verificando a 

ocorrência de conexão, proceda-se com o apensamento destes autos ao 

feito de código 84645.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 03 

de maio de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37986 Nr: 630-70.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos, em 

face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações 

de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

Providências.Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8683 Nr: 913-74.2007.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Baleeiro de Moraes, Leobino Baleeiro 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que os réus são revéis e que não foram devidamente 

intimados por meio de edital da audiência designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, considerando ainda que não haverá tempo hábil para 

formalização de suas intimações por edital, redesigno a referida audiência 

para o dia 23 de abril de 2019 às 13hr00min.

Procedam-se com as formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 1864-24.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos, em 

face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações 

de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

Providências.Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33276 Nr: 405-84.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu José Cícero da Silva, no prazo legal, devendo, 

se for o caso, apresentar Recurso de Apelação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33276 Nr: 405-84.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de ref. 117, determino que a Sra. Gestora 

nomeie um defensor dativo ao acusado para que apresente recurso de 

apelação, conforme requerido pelo réu.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que apresente 

suas contrarrazões e me voltem os autos conclusos para o recebimento 

do recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 26/09/2018, às 13h. Impulsiono os autos ao setor de 

expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13036 Nr: 332-20.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudiano Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu e todas as testemunhas residem na Comarca de 

Rondonópolis/MT, e que inclusive já fora deprecado suas oitivas naquela 

Comarca, cancelo a audiência outrora designada neste Juízo.

Aguardem-se o retorno da deprecata devidamente cumprida.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46765 Nr: 2581-65.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos interpostos, eis que 

intempestivos, ACOLHO o parecer ministerial de ref. 113, aplicando o 

instituto da “emendatio libelli” e alterando a tipificação dada ao acusado, 

passando a dá-lo como incurso no artigo 140, §2º, do Código Penal.Feita a 

instrução processual e nada tendo sido requerido, dou-a por encerrada, 

por conseguinte, determino a intimação das partes para que apresentem 

sucessivamente suas alegações finais por escrito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 1569-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBERLINO, 

Nelson de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROBERTO DANIEL - 

OAB:293376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a liberação 

das mercadorias apreendidas em razão do Termo de Apreensão e 

Depósito de fls. 42/51.Notifique a autoridade apontada como coatora para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe a segunda 

via da inicial com a cópia dos documentos, devendo o impetrante, caso 

não tenha apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da 

Lei 12.016/2009, sob as penas do artigo 8º da mesma Lei.Dê ciência à 

Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 

12.016/09.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, 

vista dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 

10 (dez) dias.Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Itiquira-MT, 31 de 

julho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 1569-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBERLINO, 

Nelson de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROBERTO DANIEL - 

OAB:293376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48261 Nr: 645-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 
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OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa, sucessivamente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifestem quanto à certidão de 

ref. 116 e ao cálculo de ref. 117.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 616-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Mayke Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a defesa e o Ministério Público concordaram com o 

cálculo de pena de fls. 343, homologo-o, devendo os autos aguardar em 

secretaria até que se aportem novos fatos ou o alcance do requisito 

temporal para progressão de regime.

Reconheço o erro material constante na decisão de fls. 334v, apontado 

pelo Ministério Público, retificando o trecho “todavia não constou o dia 

27/04/2014 para contagem”, passando a ter a seguinte redação “todavia 

não constou o dia 27/04/2016 para contagem...”

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 448-79.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo de Oliveira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 III) - DISPOSITIVO.Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para ABSOLVER o 

acusado LEONARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ, já qualificado nos autos, das 

imputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Deste modo, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA do réu.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 2622-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane da Silva, José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, 

Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR o denunciado GIOVANI DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

pelo artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, na 

forma do artigo 69 do Código Penal, e, ABSOLVER o denunciado JOSÉ 

VITOR MESSIAS DE SOUZA das imputações que lhes foram feitas na 

denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 1368-53.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - 

OAB:18457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, nos termos dos artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código 

de Processo Civil, concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, 

para atribuir o valor correto da causa e efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Itiquira/MT, 31 de julho de 2018Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 1383-22.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a realização da perícia médica que 

será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 3568-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Avará de soltura expedido pelo BNMP 2.0.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36618 Nr: 86-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Januario Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO JANUARIO INACIO DOS 

SANTOS, Filiação: Esmeralda Inacia dos Santos e Aparecido Januario dos 

Santos, data de nascimento: 08/05/1988, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, convivente, operador de maquinas. atualmente em local 
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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 o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO JANUARIO INACIO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de 

lesão corporal qualificado pela violência doméstica, previsto no artigo 129, 

§ 9º, do Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em 

estrita observância ao disposto no artigo 68, “caput”, do Código 

Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; ele não 

revela ser possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram 

coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do 

crime se deu em virtude do desentendimento conjugal, o que o não 

ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; As circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e 

valoração; Não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade dos respectivos delitos. Por fim, não pode cogitar acerca 

do comportamento da vítima.Diante de tais ponderações, reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de lesão 

corporal qualificado pela violência doméstica, a fixação da pena-base em 

03 (três) meses de detenção.Não concorrem circunstâncias 

agravantes.Concorrendo circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, “d”, do Código Penal, qual seja a confissão, mas, em observância 

ao que dispõe a Súmula 231 do STJ, no sentido de que a pena não pode 

ficar a quem do mínimo legal, deixo de aplicá-la, razão pela qual mantenho 

a pena anteriormente dosada.Não concorrem causas de diminuição, nem 

de aumento de pena, ficando assim o réu condenado a pena de 03 (três) 

meses de detenção.Em consonância com o disposto pelo artigo 33, 

parágrafo 2ª, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em 

regime aberto. Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez 

que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica 

foi praticado com violência, razão pela qual o réu não preenche os 

requisitos alinhados no referido dispositivo.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais.O réu deverá ser intimado 

pessoalmente da sentença, no último endereço constante dos autos, 

devendo o oficial de justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. 

Caso não seja encontrado, expeça-se, desde logo, edital de intimação da 

r. sentença, nos termos da lei processual penal.Oportunamente, após o 

transito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1)Lance o nome do acusado no rol dos 

culpados;2)Expeça-se a Guia de Execução de Pena; 3) Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com suas devidas identificações pessoais, acompanhada de 

fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da Constituição 

Federal. Certificado o trânsito em julgado, após as comunicações de 

praxe, arquive-se, os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se com eficiência 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, Cleonice F. R. 

Rodrigues, digitei.

Itiquira, 31 de julho de 2018

Karoline Arruda Bender Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13410 Nr: 704-66.2011.811.0027

 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: Noerci de Fatima Scariote, Soili das Graças Scariot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Corrente Agrícola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regis Ottoni Rondon - 

OAB:8021/MS, Ruy Ottoni Rondon Júnior - OAB:5.637/MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requerentes, para que efetuem no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

512,78 (quinhentos e doze reais e setenta e oito centavos), a que foram 

condenadas no termo da R. Sentença do folhas 244/247. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 383,99 (trezentos e oitenta e 

três reais e noventa e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 128,79 (cento e vinte e oito reais e setenta e nove 

centavos)para fins da guia de taxa. Ficam cientificadas de que poderão 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá enviar a guia (paga) para a Central de 

Arracadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Itiquira-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36112 Nr: 1978-60.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heriksen Badue da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante da suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca 

nomeio para patrocinar a defesa do réu nestes autos o Dr. Renato 

Gonçalves Raposo. Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

defesa, sucessivamente, para apresentar os memoriais finais no prazo 

legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 1591-11.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 . Por sua vez, concorrendo à circunstância atenuante prevista no artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), mas em 

conformidade com a Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, eis que 

já encontra no mínimo legal. Inexistindo causas de aumento e diminuição, 

fica o réu condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses de 

detenção.Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista 

nos artigo 69, do CP, fica o réu condenado definitivamente a 01 (um) ano 

de detenção.Em consonância com o artigo 33, § 2º, c, do CP, o réu deverá 

cumprir a pena em regime aberto.Ante o regime fixado (aberto) e por, 

aparentemente, não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. Como o crime foi praticado com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos termos do Art. 41 da Lei 11.340/2006.O réu 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último endereço 

constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 

980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se, desde 

logo, edital de intimação da sentença, nos termos da lei processual 

penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:1) Lance o nome do acusado no rol dos 

culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de Pena;3) Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com suas devidas identificações pessoais, acompanhada de 

fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da Constituição 

Federal;Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38608 Nr: 52-13.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo da Silva Gomes, Anivercino Albino de 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

SILVIO QUEIROZ TELES - OAB:10440/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o réu intimado, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

apresente suas derradeiras alegações, no prazo legal.

Jauru, 31 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32453 Nr: 1327-02.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tavares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a concordância expressa da parte executada (fls. 160-v), 

HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pelo exequente às 

fls. 152/155, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes dispostas Resolução 

Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual instituiu o 

sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio 

oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e 

RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA CORREIA RIBEIRO (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)

 

Finalidade: Intimação do Ilustre Causídico,para que dê andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada da dívida, 

com incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 523, § 1°, CPC), devendo, ainda, no mesmo prazo, 

promover o andamento do feito.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7073 Nr: 541-62.2007.811.0048

 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: VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTELOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, MAX BEEF COMÉRCIO DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista as partes, ocasião que 

poderão requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 1178-95.2016.811.0048

 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: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. Ao analisar os autos constatei que foi juntado aos autos Embargos de 

Terceiro. Assim, determino o desentranhamento da petição e dos 

documentos juntados em Ref: 79, devendo ser enviados para o Cartório 

Distribuidor, visando à distribuição da referida ação de forma apartada e 

devendo ser apensada a este processo.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27829 Nr: 777-33.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SODRÉ DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista as tentativas frustradas de citar o executado, defiro o 

pleito contido no petitório de Ref: 46.

2. Desta feita, proceda-se à citação do requerido por hora certa, no 

endereço mencionado nos autos, conforme autoriza o art. 252 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 31 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45135 Nr: 1809-68.2018.811.0048

 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: TAINARA NATÁLIA MENDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. NEVES STUDIO FOTOGRAFICO-ME, 

ROBSON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 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 art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se a parte requerida por edital. Prazo dilatório de trinta (30) dias- 

art. 257, inciso IV do NCPC, para apresentar resposta, consignando-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial.

 4. Se decorrido o prazo da resposta “in albis”, por passar a se tratar de 

réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 72º, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública local para, 

para acompanhar e apresentar a contestação no prazo legal.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 31 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22718 Nr: 763-20.2013.811.0048

 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: NATALINA MARIA DE LIMA

 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:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora acerca do 

retorno dos autos à primeira instância, ocasião em que poderá requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23080 Nr: 1139-06.2013.811.0048

 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): CLEIDE ROCHA PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA- MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE 

QUIMIODEPENDENTE C/C PEDIDO DE LIMINAR E INTERDIÇÃO proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, conforme fundamentação supra. 3.2. 

Deixo de condenar o requerente nas custas e despesas processuais, eis 

que isento nos termos da Lei nº. 18 da Lei 7.347/85. (REsp 822919 / RS 

RECURSO ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSÉ DELGADO , DJ 

14.12.2006 p. 285).3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU EURIPEDES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão da 

interrupção dos serviços telefônicos. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega 

que é usuária dos serviços da requerida, na linha (66) 9636-4594 e que 

Embora desvinculado de qualquer plano fixo mensal, a Ré passou a emitir 

faturas em seu nome sobre a linha supracitada. No entanto não foi 

possível tal comprovação, uma vez que pela simples análise dos 

documentos trazidos é possível verificar que a referida linha telefônica 

está em nome da parte autora e que existem pendências junto á requerida. 

A demais, a requerida, em sede de contestação elucida o ocorrido, 

devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, conclui-se que 

embora haja a comprovação da interrupção, não é possível o 

estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos 

reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela 

produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para quantificar o 

valor desse dano material, para que, posteriormente possa dosar com 

justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em análise, 

tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é 

certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 
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extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALCEU ERIPEDES CINTRA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão da 

devolução de cheques por insuficiência de fundos, depositados 

antecipadamente pela reclamada. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a devolução dos referidos cheques, alegando que os mesmos 

foram depositados antes da data combinada, vez que eram pós datados. 

No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que parte requerida 

alega que o depósito se deu nas datas combinadas, mas como foram 

devolvidos por insuficiência de fundos, a parte autora rasurou as datas 

para induzir o Juízo a erro. Assim, pela simples análise dos documentos 

trazidos é possível verificar que as cártulas realmente estão rasuradas e 

que houve o comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida 

frente à requerida. A demais, a requerida, em sede de contestação 

justifica de forma coerente o ocorrido, devendo ser acatada a sua defesa. 

Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação da 

devolução dos referidos cheques, não é possível o estabelecimento do 

nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na 

avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto 

é, necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WALBER JOSE DA SILVA, em desfavor de ELINALDO DA 

SILVA NOGUEIRA - ME, por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-47.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MANOEL GARCIA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 
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comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MAYCON MANOEL GARCIA DE SOUZA FILHO, em desfavor de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000314-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedido oficio ao 

Departamento Auxiliar da Presidência solicitando informações acerca da 

realização do cálculo da RPV requerida. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-85.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DE ARAUJO NASCIMENTO 99057271168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

ELCIONE MARQUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja citada a requerida, 

bem como seja redesignada a Audiência de Tentativa de Conciliação para 

a próxima data possível, conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 940-13.2015.811.0048

 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): JOSÉ DIEGO MEDEIROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 INTIMAÇÃO do Advogado Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, para 

que proceda à devolução dos autos acima mencionados, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme determina o item 2.10.1 da CNGC, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9567 Nr: 610-26.2009.811.0048

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ PEREIRA PRATIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Advogada Dra. ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, 

para que proceda à devolução dos autos acima mencionados, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme determina o item 2.10.1 da CNGC, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38287 Nr: 2208-34.2017.811.0048

 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: EDNA PACHECO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA APARECIDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A conduta, em tese, praticada pela autora do fato, se insere em tese no 

tipo penal descrito no artigo 138 c.c artigo 141, III, ambos do Código Penal, 

cuja cumuladas as penas máximas superam a 2 (dois) anos.

 2. Não há dúvida de que este Juizado Especial Criminal falece de 

competência para o processo e julgamento do presente feito. 

Incompetência de ordem material, absoluta, portanto.

3. ANTE O EXPOSTO, em consonância cm a cota ministerial de Ref: 38 e 

com base nos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/95, declaro a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o presente feito, e determino 

sua remessa à Vara Criminal da Justiça Comum da presente Comarca, 

juízo naturalmente competente em razão da matéria.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 10 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR A DEFESA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o endereço da testemunha Luciano Pereira Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70826 Nr: 4-28.2017.811.0109

 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: Cleodenice Boliero Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autor para, em 15 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 20 

e seguintes____;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64717 Nr: 71-61.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ANTONIO STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 Vistos etc.

Consubstanciado ao pedido do requerente à fl. 63, deferido o pleito.

Destarte, retire da pauta a audiência agendada para o dia 20/06/2018, 

ainda, designo nova data de conciliação para a data de 25/09/2018 às 

13:30 horas.

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 18 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 908-92.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO WILIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO WILIAN DA SILVA, Rg: 

51.983.617, Filiação: Almil Jose da Silva e Roseli Aparecida de Gois, data 

de nascimento: 24/11/1986, brasileiro(a), natural de Regente Feijó-SP, 

solteiro(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu PABLO WILIAN DA SILVA pela 

prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I, por duas vezes e art. 155, § 

4º, inc. I c/c art. 14 c/c art. 71, todos do Código Penal.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena passo a dosar a sanção 

penal.A pena prevista é de reclusão de 02 a 08 anos e multa.Analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o 

juízo de reprovabilidade da conduta do réu, deve ser tratada com mais 

rigor, pois arrombou diversos veículos para consagrar seu intento; no 

entanto, esta circunstância já está sendo utilizada para incidir a 

qualificadora do delito, por este motivo, deixo de valorá-la. O motivo é a 

vontade de ter/possuir coisa alheia móvel, que é o normal do tipo de furto. 

Com relação aos antecedentes, verifico que o réu possui duas execuções 

penais encerradas, sendo que vou considerar a mais antiga (Código 

58339, encerrada em 2012) como maus antecedentes; já a mais recente 

(Código 331028, encerrada em 26/09/2014) como reincidência.Quanto à 

conduta social e personalidade, verifico que não há nos autos estudos 

sociais, perícias ou depoimentos hábeis a demonstrar o tipo de 

personalidade do acusado ou a sua conduta perante a sociedade, motivo 

pelo qual, deixo de valorar tais circunstâncias negativamente.As 

consequências e as circunstâncias são as normais ao tipo, assim como o 

comportamento da vítima.Assim, fixo a pena base 02 anos e 08 meses de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo. Compenso a 

atenuante da confissão com a agravante da reincidência.Ausentes outras 

circunstâncias agravantes e atenuantes.Presente a causa de aumento 

prevista no art. 71 do CP, consistente em continuidade delitiva, majoro a 

pena em 1/5, fixando-a em 03 anos e 02 meses de reclusão e 34 

dias-multa e a tornando definitiva. Fixo o regime semi-aberto para o início 

de cumprimento da pena, considerando que o réu é reincidente. Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois o 

denunciado é reincidente, conforme o previsto no art. 44 do CP.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de danos causados pelo crime, porque 

ausente comprovação de danos. (art. 387, IV, do CPP).Concedo o direito 

do réu de recorrer em liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa com fulcro no art. 

12 da Lei 1.060/50.Intime-se o acusado, seu defensor nomeado e o 

Representante do Ministério Público da prolação desta sentença, com 

fulcro no art. 370, § 4 c/c art. 392, II, ambos do CPP.Após o trânsito em 

julgado da sentença penal de mérito, adotem-se as seguintes providências 

finais:a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE 

para que proceda a suspensão dos direitos políticos do condenado pelo 

tempo da condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o 

Cartório deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao 

juízo das execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, 

nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 

11 de junho de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lovania Beatriz 

Zeretzki, digitei.

Marcelândia, 01 de agosto de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 37/2018

A DOUTORA, SUELEN BARIZON MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum 

da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria 36/2018 que revogou a designação da 

servidora J éssica Schauani Lopes, matrícula 25589 para o cargo de 

Gestora Administrativa 03 (FC).

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR a servidora Regina Matos Davi, matrícula 8157, para 

exercer o cargo de Gestora Administrativa 03 (FC).

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Artigo 3º - Publique-se, registre-se, cumpra-se remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Matupá-MT, 01 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 2035-78.2018.811.0111

 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: AVGSDR, JSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por Andréia Von Groll Sabóia dos Reis e Jeferson Sabóia dos 

Reis para:a)Reconhecer e dissolver a união estável existida entre as 

partes no período compreendido entre outubro de 2011 até agosto de 

2015;b)Por conseguinte, declarar DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham desde agosto de 2015, razão pela qual decreto-lhes o 

DIVÓRCIO na forma convencionada no acordo, fazendo-o com 

fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal.c)Pelo exposto, HOMOLOGO o presente acordo para 

que surta os jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.d)A requerente 

passará a usar o nome de solteira: Andréia Von Groll.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Sorriso/MT, grafando nossos cordiais 

cumprimentos.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 31 de julho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 646-73.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31626

Processo nº 646-73.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente: Irani do Nascimento

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para informar a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30254 Nr: 709-35.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30254

Processo nº 709-35.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente: Maria Lúcia Silva Ferreira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para informar a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 635-63.2017.811.0111

 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: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB-MG 103.997, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB-MG 102.818

 Isto posto, não encontro arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, já que alegações trazidas aos autos pela 

parte autora, desprovidas de prova, em nada contribuem para o deslinde 

da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por Maria dos Santos e extingo o feito com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV, do 

Código de Processo Civil. No entanto, suspendo a exigibilidade de seu 

pagamento em virtude do deferimento da justiça gratuita (ref. 4).Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 31 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36304 Nr: 1145-86.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José da Conceição de Jesus
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36304.

Processo nº 1145-86.2015.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – cumprimento de sentença

 Requerente: José da Conceição de Jesus

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO DE JESUS em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Intimado, o executado apresentou às fls. 170-175 impugnação à 

execução.

Recebida a impugnação e determinado o prosseguimento do feito, a parte 

exequente concordou com os cálculos apresentados pela Autarquia 

demandada.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pelo 

executado às fls. 173-175.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52186 Nr: 333-73.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLENE NEGRI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Código nº 52186

Processo nº 333-73.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Wislene Negri de Almeida

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 299 do Código Penal, Praticado, em tese, por Wislene Negri de 

Almeida.

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2013 (fls. 48-49).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 68, em que foi aceita pelo acusado.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem.

 Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

WISLENE NEGRI DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66251 Nr: 619-12.2017.811.0111

 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: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLÉ CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, Joao Carlos Vidigal Santos - OAB:MT0021105O, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB-MG 103.997, 

RODRIGO VERENOSO DAUR - OAB:OAB-MG 102.818

 Isto posto, não encontro arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, já que alegações trazidas aos autos pela 

parte autora, desprovidas de prova, em nada contribuem para o deslinde 

da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por Maria dos Santos e extingo o feito com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV, do 

Código de Processo Civil. No entanto, suspendo a exigibilidade de seu 

pagamento em virtude do deferimento da justiça gratuita (ref. 4).Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 31 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 1238-78.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIBERTO KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53122.

Processo nº 1238-78.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Rudiberto Kaefer

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 1318-08.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFM, RAMR, AAMR, AAMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 22/08/2018, às 14:40 horas, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 1297-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1297-90.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74612.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pela acusada e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de agosto 

de 2018, às 15h.

2) INTIME-SE a ré para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogada, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 (...). Soma-se a isso, ainda, o fato do acusado GABRIEL FELIPE SOUZA 

DE ALMEIDA responder a outros processos (código 87874 – Comarca de 

Guarantã do Norte/MT e código 67883 – Comarca de Matupá/MT), bem 

como o fato de que 02 (dois) meses após ter sido posto em liberdade, em 

razão da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de 

pena, nos autos em que foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 

155, § 4º, inciso IV, c/c art. 180, “caput”, ambos do Código Penal, c/c art. 

33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, novamente ter sido localizado em sua 

residência porções de entorpecentes e munições. Vale registrar, que nos 

autos de código APOLO 67883, houve depoimentos de testemunhas 

informando que Dagney, supostamente participava das condutas 

criminosas em que o flagrado Gabriel foi condenado, fatores indicativos do 

risco de sua liberdade para a comunidade local.Demais disso, o crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, 

posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são 

desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta frente a 

delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.Assim, pelas 

mesmas razões contidas na decisão de Ref. 08, dos autos de código 

71352, tenho como justa a MANUTENÇÃO das prisões cautelares dos 

denunciados, RECOMENDANDO nas prisões em que se encontram, pois 

presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 

313, ambos do CPP, conforme os fundamentos na mencionada 

decisão.Por fim, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de 

memoriais escritos pela Defesa.Intimem-se. CUMPRA-SE, com 

URGÊNCIA.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de REGINALDO ANTÔNIO 

DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 282, § 

4º, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do acusado.Fixo o dia 

28.07.2038 para validade de referido mandado.Outrossim, HOMOLOGO a 

desistência da testemunha HUGO LOPES DA SILVA, conforme requerido 

pelo Ministério Público à Ref. 192.Por fim, SOLICITE-SE informações acerca 

do cumprimento da Carta Precatória expedida à Ref. 171.Intimem-se. 

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, IVAINE 

MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, 

RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4.296/A-OAB/MT

 Em atenção ao Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 

0061717-06.2018.811.0000) expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça, 

passa a REVISAR os motivos ensejadores das custódias cautelares dos 

denunciados.É o breve relato. Fundamento e DECIDO.(...).Os elementos 

nos autos indicam haver necessidade da continuidade da segregação dos 

acusados, a fim de garantir a ordem pública, conforme ficou 

fundamentada na decretação das prisões preventivas. Soma-se a isso, 

ainda, o fato de os acusados terem sido condenados a penas superiores 

a oito anos de reclusão, as quais iniciam o cumprimento em regime 

FECHADO, justificando a manutenção do decreto preventivo.Assim, pelas 

mesmas razões contidas na decisão de Ref. 04 dos autos de código nº 

66112, tenho como justa a MANUTENÇÃO das prisões cautelares dos 

denunciados, RECOMENDANDO nas prisões em que se encontram, pois 

presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 

313, ambos do CPP, conforme os fundamentos na mencionada 

decisão.Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 198.Para 

tanto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com os nossos cumprimentos, conforme disposto no art. 

601 do Código de Processo Penal.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Matupá/MT, 30 de 

julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 3345-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 (...).Assim, pelas mesmas razões contidas na decisão de fls.51-57 tenho 

como justa a MANUTENÇÃO da prisão cautelar do denunciado, 

RECOMENDANDO na prisão em que se encontra, pois presentes as 

circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do 

CPP, conforme os fundamentos na mencionada decisão.Por fim, tendo em 

vista o teor da petição de Ref.86, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Kassio Roberto Pereira e NOMEIO como defensor dativo do acusado o 

advogado Nilson Allan R. Portela que deverá ser intimado nos termos da 

decisão de Ref. 76.Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Matupá/MT, 

30 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 894-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 .Inicialmente, consigno que em 07 de maio de 2018, este Juízo prolatou 

sentença condenatória em desfavor do denunciado, condenando-o a pena 

de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e, 

pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial de 

cumprimento de pena FECHADO.Pois bem.Analisando os autos, verifico 

que o acusado deverá permanecer preso, uma vez, que desde a 

decretação de sua prisão preventiva, não vislumbro nenhuma alteração na 

situação fática.Os elementos nos autos indicam haver necessidade da 

continuidade da segregação do acusado, a fim de garantir a ordem 

pública, conforme ficou fundamentada na decretação da prisão 

preventiva. Soma-se a isso, ainda, o fato de o acusado ter sido 

condenado a pena superior a oito anos de reclusão, a qual inicia o 

cumprimento em regime FECHADO, justificando a manutenção do decreto 

preventivo.Assim, pelas mesmas razões contidas na decisão de Ref. 04 

dos autos de código nº 66653, tenho como justa a MANUTENÇÃO da 

prisão cautelar do denunciado, RECOMENDANDO na prisão em que se 

encontra, pois presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos 

artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme os fundamentos na 

mencionada decisão.Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 

107.Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Matupá/MT, 30 de julho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66398 Nr: 720-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, 

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:OAB/MT 

17562

 Em 30 de maio de 2018, o denunciado Alexandre da Silva Fernandes foi 

posto em liberdade.Dessa forma, em atenção ao Ofício Circular nº 

10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 0061717-06.2018.811.0000) expedido 

pela Corregedoria-Geral de Justiça, passa a REVISAR os motivos 

ensejadores da custódia cautelar somente em relação ao denunciado 

ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA.É o breve relato. Fundamento e 

DECIDO.Inicialmente, consigno que em 30 de maio de 2018, este Juízo 

prolatou sentença condenatória em desfavor dos denunciados, 

condenado o acusado ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA a pena de 07 

(sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e, pagamento 

de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena 

FECHADO, tendo em vista tratar-se de condenado reincidente.Pois 

bem.Analisando os autos, verifico que o acusado deverá permanecer 

preso, uma vez, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não 

vislumbro nenhuma alteração na situação fática.Os elementos nos autos 

indicam haver necessidade da continuidade da segregação do acusado, a 

fim de garantir a ordem pública, conforme ficou fundamentada na 

decretação da prisão preventiva. Soma-se a isso, ainda, o fato de o 

acusado ter sido condenado ao cumprimento de pena em regime 

FECHADO, em razão da sua reincidência delitiva, justificando a aplicação 

de regime mais gravoso, bem como a manutenção do decreto 

preventivo.Assim, pelas mesmas razões contidas na decisão de fls.33-40 

dos autos de código nº 68279, tenho como justa a MANUTENÇÃO das 

prisões cautelares dos denunciados, RECOMENDANDO nas prisões em 

que se encontram, pois presentes as circunstâncias autorizadoras 

previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme os fundamentos 

na mencionada decisão.Por fim, AGUARDE-SE o decurso do prazo para 

apresentação das razões recursais do acusado ANTÔNIO FRANCISCO DE 

SOUSA.Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.Matupá/MT, 30 de julho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 1447-76.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1447-76.2016.811.0111.

Código Apolo nº 58622.

Vistos.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de RICARDO BASTOS DOS SANTOS imputando-lhe a prática do 

delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em atenção ao Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 

0061717-06.2018.811.0000) expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça, 

passo a REVISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar do 

denunciado.

Analisando os autos, verifico que o acusado Ricardo Bastos dos Santos 

deverá permanecer preso, uma vez que, desde o decreto de sua prisão 

preventiva, não houve nenhuma alteração fática apta a ensejar a reforma 

da decisão.

Os elementos dos autos indicam a necessidade da segregação do 

acusado a fim de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução 

criminal e para a garantia de aplicação da lei penal, conforme 

fundamentado na decisão de decreto de sua prisão preventiva.

 Soma-se a isso, ainda, o fato de o acusado ter se colocado em lugar 

incerto e não sabido logo após os fatos (29.08.15), tendo sido preso 

somente em 23.03.2016, indicativo este de risco à conveniência da 

instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

 “A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o 

crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF - RT 

497/403).

Assim, pelas mesmas razões contidas na decisão de Ref. 86 tenho como 

necessária a MANUTENÇÃO da prisão cautelar do denunciado, 

RECOMENDANDO-O na prisão em que se encontra, pois presentes as 

circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do 

CPP.

No mais, SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida à Ref. 147.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54464 Nr: 706-70.2014.811.0111

 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: Idemir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD 

TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 
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OAB:13.310 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O

 Processo nº 706-70.2014.811.0111 (Código 54464)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Idemir Alves Dias

Executados: Ford Motor Company Brasil Ltda

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por IDEMIR ALVES DIAS em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA, ambas qualificadas nos autos.

Após o trânsito em julgado dos recursos interpostos e, com o retorno dos 

autos da Segunda Instância, a parte requerida apresentou pagamento 

voluntário da condenação, conforme comprovante de pagamento incluso 

(f.242-244), requerendo a extinção do feito.

Instada, a parte exequente concordou com o cálculo e o pagamento 

realizado, pugnando pelo seu levantamento mediante a expedição de 

alvará (f.246-247).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Havendo pagamento, declaro a satisfação do crédito, com fulcro no artigo 

904, I, do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para indicar os dados bancários para 

transferência de valores mediante alvará eletrônico.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 2147-81.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete José de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Intimação do réu, através de seu advogado, para que cumpra as demais 

condições da proposta de suspensão condicional do processo aceitas em 

audiência em 21/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34994 Nr: 2307-53.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34994

Processo nº 2307-53.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente: Leny Maria Pereira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Portanto, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o 

processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64571 Nr: 2406-13.2016.811.0111

 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURATTI & CIA LTDA - ME, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI, Turatti Materiais para 

Construção LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222

 Certifico que, nesta data, constatei que o movimento "Com Resolução do 

Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração", de 16/01/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10187, de 26/01/2018 e publicado no dia 

29/01/2018, CONSTOU APENAS como patronos habilitados para 

receberem intimações: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

representando o polo ativo.

Certifico por fim que, procedo a intimação dos patronos da parte 

impugnada da sentença supramencionada, transcrita a seguir: [...] "Ante o 

exposto, recebo os embargos de declaração porque tempestivos, porém, 

no mérito, NÃO OS ACOLHO, julgando-os IMPROCEDENTES. Em tempo 

registro que o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela 

Turatti Materiais para Construção Ltda. ME, igualmente aos embargos de 

declaração opostos, tem por objetivo a mudança de convicção do 

magistrado sentenciante, o que se mostra impossível pela via eleita pela 

parte, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 1154-19.2009.811.0111

 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): M. B. MASSAROLO - AUTOPEÇAS- EPP, 

MARINÉIA BATISTA MASSAROLO

 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:

 Processo nº 2009/439 (Código 32143)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executados: M. B. Massarolo Autopeças – EPP e Outra

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo HSBC Bank 

Brasil S.A. em face de M. B. Massarolo Autopeças – EPP e Marinéia 

Batista Massarolo, ambos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase nove anos e o exequente, desde 2014, 

requereu três suspensões dos autos ao fundamento de não localização 

de bens da devedora, cujo último requerimento versa sobre nova 

suspensão.

Dessume dos autos que o exequente não conseguiu promover, em quatro 

anos, qualquer providência efetiva a fim de dar prosseguimento ao feito.
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Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim a paralisação do feito.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50204 Nr: 59-46.2012.811.0111

 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: ALEXANDRO DA SILVA RAK, TERESINHA PRESTES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50204

Processo nº 59-46.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerentes: Alexandro da Silva Rak e Teresinha Prestes da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente.

Entre um ato e outro, foram homologados os cálculos do débito exequendo 

(fls. 161), bem como foram expedidas as respectivas RPV (fls. 162-163) e 

competentes alvarás (fls. 174-175).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que os valores vinculados no presente 

processo foram transferidos para as conta indicadas às fls. 170 e 172, 

mediante expedição de alvará de fls. 174 e 175.

Sendo assim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o 

processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67227 Nr: 1154-38.2017.811.0111

 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: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOURIVAN CONCEIÇÃO COSTA, Filiação: 

Antonia Joaquina da Conceição e Jose Vieira da Costa, data de 

nascimento: 23/02/1964, natural de Araguatins-GO, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou com a presente ação de 

divórcio em desfavor da requerida, informando que se encontram 

separados de fato desde o ano de 1982, requerendo, portanto, a 

decretação do divórcio, com a conseqüente averbação na certidão de 

casamento.

Despacho/Decisão: Processo Nº: 1154-38.2017.811.0111 Código nº 

67227Vistos.1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.2) Determino o 

processamento da lide em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).3) DEFIRO 

o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica 

a declaração ou alterado o cenário financeiro do autor no curso da 

demanda.4) No que concerne ao pedido do autor para a citação por edital 

da parte requerida, insta consignar que esta deve ser excepcional e 

admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma de citação da 

parte.Nesse caso, observa-se que o autor não promoveu nenhuma 

diligência a fim de localizar o endereço atualizado da requerida. Contudo, 

tendo em vista a comprovação de hipossuficiência do requerente, e, 

diante da afirmação da parte de que não tem notícia da requerida desde o 

ano de 1982, foram realizadas diligências através do sistema SIEL, 

conforme consta nos autos. No entanto, não foi possível a localização do 

endereço da requerida.Diante disso, preceitua o artigo 256, caput, §3º do 

Código de Processo Civil:“Art. 256. A citação por edital será feita:(...)§3º. 

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 nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.”Considerando a diligência 

infrutífera, DEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL da requerida 

Dourivan Conceição Costa para que apresente resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 30 de junho de 2017. Suelen BarizonJuíza 

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, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 31 de julho de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 997-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, WESLEY WAGNER 

VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Código nº 66987.

Processo nº 997-65.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.60, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Arlon de Souza Porto e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

ERIVAN JOSÉ DA SILVA, o advogado Giovane Gomes Araújo, que deverá 

ser intimado nos termos da decisão de Ref. 56.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 1463-25.2018.811.0111
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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): FABIANO CAPITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos n° 1463-25.2018.811.0111.

Código Apolo n° 74984.

Vistos em correição.

 1- DESIGNO audiência admonitória para o dia 15 de agosto de 2018, às 

13h15min. INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência 

designada, bem como para se assim desejar constituir novo advogado ou, 

caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de 

que será assistido por Defensor Dativo.

2- Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 758-32.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FRANK SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº 758-32.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57052.

Vistos.

Ante a manifestação do Ministério Público de Ref. 80, DESIGNO a 

continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 13h.

Intimem-se as testemunhas Adriano Lopes e Anderson Maceno Borguett, 

bem como o acusado Flávio Frank Silva Alves, para comparecerem a 

solenidade.

Para tanto, considerando que as testemunhas estavam apenas ausentes 

no momento da intimação (Ref. 69), expeça-se mandado de intimação para 

os endereços constantes nos autos, com observância no item 02 da 

determinação de Ref. 74.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 1447-76.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Certifico que a Carta Precatória foi distribuída na Comarca de Sorriso - 2ª 

Vara CR, sob o código 193725 estando despachada com designação de 

audiência para o dia 17/10/2018 conforme extrato anexo.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judicial Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52266 Nr: 415-07.2013.811.0111

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16.006/0-MT, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13672/O

 Código nº 52266

Processo nº 415-07.2013.811.0111

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

 Requerente: Estado de Mato Grosso

Requerida: Waldemar Castro Alves Cunha

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a Secretaria da Vara não cumpriu em 

tempo hábil os atos processuais pertinentes as intimações das partes, 

razão pela qual, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o 

dia 25 de setembro de 2018 às 14h.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32811 Nr: 116-35.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MOURA DE ÁVILA, OTACÍLIO MOURA DE 

ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32811.

Processo nº 116-35.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Leonilda Moura de Ávila

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para informar a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 881-06.2010.811.0111

 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: ELIANE BASSANESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33570
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Processo nº 881-06.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Requerente: Eliane Bassanessi

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

A parte autora pugnou pelo levantamento dos valores vinculados no 

processo, assim como a expedição dos competentes alvarás (fls. 158).

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Portanto, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o 

processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-41.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BRITES MASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-26.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BRITES MASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-76.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT0021371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

 

Designo audiência de conciliação para a data de 03 de outubro de 2018, 

às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-61.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VETTORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GUSTAVO WINTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMADO(A) DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 

14:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) 

RECLAMADO(A) NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-48.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARINHO FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-33.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-70.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10/10/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-55.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10/10/2018 ÀS 15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-35.2018.8.11.0111
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARIA CORREIA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 17/10/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 2300-66.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Donizete Macorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a Parte Autora para manifestação acerca da 

decisão do oficial de justiça, Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 3785-38.2016.811.0030

 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): Odair Souza de Oliveira Júnior ME, Odair 

Souza de Oliveira Júnior, Odair Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar a complementação da 

diligência no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), a ser 

realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante, no prazo legal, tendo em vista que a guia e documento 

juntado aos autos na Ref. 27 não se refere ao documento solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48338 Nr: 300-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte executada/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72274 Nr: 1767-73.2018.811.0030

 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: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:14176, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Destaco, ainda, que os documentos juntados pelo autor demonstram 

que houve tentativa de notificar o requerido em endereço diverso do 

constante no contrato, conforme já exposto por este juízo, à ref. 5.Assim, 

ante a não comprovação da mora, extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas e taxa judiciária, 

eis que já houve o recolhimento dessas. P.R.I.C.Após, o trânsito em 

julgado proceda com o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O, NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:19494/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Denis Cleiton Barros, mantendo-se as decisões 

anteriores pelos próprios fundamentos.Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2018-ADM

A Doutor a MARINA CARLOS FRANCA, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro em substituição legal da Comarca Nortelândia, Estado de Mato 

Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Servidor Almi Ferreira dos Santos, Distribuidor, 

Contador e Partidor desta Comarca, matrícula 2530, está usufruindo 10 

(dez) dias de férias do exercício 2018, no período de 01 a 10 de agosto de 

2018

 R E S O L V E :

 DESIGNAR o Servidor Lázaro José Corrêa de Campos, Técnico Judiciário, 

matrícula 22593, para exercer a função de Distribuidor Contador e Partidor 

desta Comarca, durante o afastamento do titular, 10 ( dez) dias

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nortelândia, 1 de agosto de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 Em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 629-44.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, para manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco)dias, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31248 Nr: 359-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1513 Nr: 130-17.2000.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): Agnaldo Martins Faria, Amélio Martins Faria, 

Lazara Raimundo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, Dr. GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI-OAB/MT. 17.980-A e Drª. FABIÚLA MULLER 

KOENIG-OAB/MT. 22.165-A, para que proceda com o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$.1.500,00(Um mil e quinhentos 

reais), para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, 

por meio da Crntral de Pagamento de Diliogência (CPD).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 718-91.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivio Ferreira Vaz, Marcos Wagner Santana 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:3533 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a avaliação do imóvel foi devidamente 

realizada, conforme certidão do Oficial de Justiça à fl. 20.

Pois bem.

Nomeio como leiloeiro judicial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 1836, 

Ed. Work Center, Sala 607, Cuiabá/MT, CEP: 78050-280, Fone: (65) 

98117-3125/99946-4717.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação.

 Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do artigo 885 

do NCPC, a proposta de pagamento a vista terá preferencia em relação à 

proposta de pagamento parcelado.

O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta 

por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo 

em 6 (seis) vezes.

 O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem.

Deverá, ainda, intimar eventuais credores, sejam hipotecários, 

pignoratícios, fiduciários, cujo crédito estejam averbados as margens da 

matrícula do imóvel penhorado, para terem conhecimento dos atos 

praticados nestes autos, e querendo exercerem seu direito, nos termos do 

artigo 889 do NCPC.

O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada desta decisão como mandado de constatação; 

b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 24h antes da 

praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47086 Nr: 294-08.2014.811.0090

 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: CLAUDINEI SODRE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

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.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. 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.: 50395 Nr: 956-35.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBER JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

O executado foi citado e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar 

nos autos, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 

do NCPC.

Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado à Ref: 09.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 
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CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 290-10.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMÊNCIA MEDEIROS SOARES 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:

 b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a CLEMÊNCIA 

MEDEIROS SOARES SANTOS, brasileiro(a), casado(a), desempregada, 

portador(a) do RG/CI nº 26.391.122-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o 

nº 169.455.008-70, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; c) DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que 

respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) 

dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 1º/02/2010, 

data posterior à cessação do benefício (fl. 28).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45868 Nr: 209-56.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7.483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

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.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. 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.: 47143 Nr: 338-27.2014.811.0090

 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: SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:OAB/MT 22241/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 da requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57658 Nr: 1675-46.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AIPL, TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMÃE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista à advogada nomeada da parte autora para 

pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35365 Nr: 699-20.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DE ALMEIDA

 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, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença ou da execução.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de 

valores calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, 

caso verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado 

fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.Dado o provimento integral, 

CONDENO a parte impugnada/embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como 

em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no 

inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a 

importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço, 
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manejado os embargos pela Procuradoria Federal Especializada de Sinop; 

c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido.E assim o faço porque, 

muito embora o provimento tenha se dado por força do RE 870.947/SE e 

REsp 1.495.146/MG, a parte impugnada/embargada resistiu aos 

argumentos da impugnante/embargante quando já na fase final do 

julgamento do aludido recurso extraordinário e especial, tudo com amplo 

debate no meio jurídico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 403-03.2006.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BRAULIO DOS REIS

 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

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento do cumprimento de sentença ou da 

execução.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDado o provimento integral, CONDENO 

a parte impugnada/embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do 

§ 3º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância 

da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço, manejado os 

embargos pela Procuradoria Federal Especializada de Sinop; c) bom o 

grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa 

exigência temporal do serviço fornecido.E assim o faço porque, muito 

embora o provimento tenha se dado por força do RE 870.947/SE e REsp 

1.495.146/MG, a parte impugnada/embargada resistiu aos argumentos da 

impugnante/embargante quando já na fase final do julgamento do aludido 

recurso extraordinário e especial, tudo com amplo debate no meio jurídico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46825 Nr: 81-02.2014.811.0090

 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: ERCILIO LAURIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto: a) REJEITO os embargos de declaração, porém RATIFICO 

os benefícios da gratuidade da justiça outrora deferidos, por se tratar de 

verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA da parte autora por estarem ausentes 

os pressupostos necessários para a sua concessão, com fulcro no art. 

300, “caput”, do NCPC c.c. o art. 25, inciso I, art. 39 inciso I, art. 42, art. 59 

e seguintes da Lei 8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se, em 

caráter de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, 

faça a citação do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. 

art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral 

Federal. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal.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.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51865 Nr: 899-80.2016.811.0090

 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: ADSG, ADSG, ARDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de expedição de alvará 

judicial para autorizar a parte a autora a sacar a quantia depositada na 

Caixa Econômica Federal, agência local nº 3456-8, na conta de titularidade 

de APARECIDO NEVES GUEDES, falecido, com fulcro no art. 666 do NCPC 

c.c. o art. 1º da Lei 6.858/80.IV - DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se alvará 

com validade de 60 (sessenta) dias, dispensada a prestação de 

contas.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. 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.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60924 Nr: 881-88.2018.811.0090

 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): MIZRAIM ANTONIO SUDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

Ante o teor da certidão decurso de prazo à Ref: 21, determino a intimação 

do(a) defensor(a) nomeado(a), uma vez mais, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, nos termos dos arts. 264 e 

265 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45971 Nr: 311-78.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE 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 EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do NCPC c.c. o RE 631.240/MG, julgado pelo 

Plenário do STF em sede de repercussão geral.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISCONDENO 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 
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situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35887 Nr: 373-26.2010.811.0090

 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): VCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção 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/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45156 Nr: 588-31.2012.811.0090

 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: JUMAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FERREIRA DAS NEVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção 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/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-72.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Processo n° 1000092-72.2018.8.11.0090; Nos 

termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o (a) advogado (a) da parte reclamante para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar a contestação. Nova 

Canaã do Norte - MT, 1 de agosto de 2018 DEOPLANIL MARIANO DE 

SOUSA FILHO Gestor de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO 

ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 - 

TELEFONE: (66) 35511105

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 6-80.2002.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VICENTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Ante o exposto:a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que o devedor não foi encontrado e inexiste bens passíveis de penhora, a 

teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95;b) INDEFIRO O 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, porém DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO, incubindo à parte exequente 

proceder com eventual inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, na forma do Enunciado 76 do FONAJE.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISRessalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de exequibilidade, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento de execução quando localizado o devedor e eventuais 

bens. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95).Intime-se a parte autora por meio de seu advogado 

constituído.Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes 

do art. 583 da CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC.Publique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41406 Nr: 1144-64.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Diassis Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

31/08/2018 as 17:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60903 Nr: 736-39.2012.811.0091

 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: Hozita Antonia Santos Silva

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66312 Nr: 16-67.2015.811.0091

 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: Valter da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

11/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71892 Nr: 1000404-74.2016.811.0007

 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: João Batista Pader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39863 Nr: 1595-26.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Caetano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 17:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 1859-96.2017.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 75130 - Autos n°. 1859-96.2017.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Nos termos do art. 350 do CPC, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos para sentença ou designação de audiência conciliação, 

instrução e julgamento se assim for necessário (art. 920, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67867 Nr: 991-89.2015.811.0091

 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: Maria do Carmo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67867 – Autos n. 991-89.2015.811.0091.

 Vistos etc.

Tendo em vista que não há comprovante do recolhimento das custas de 

ingresso, bem como não há pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, determino a intimação da parte autora na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo impostergável de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63147 Nr: 1191-67.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olimpio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Código 63147 – Autos n. 1191-67.2013.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 42, nomeio o Dr. Ailton André 

Albring dos Santos inscrito na OAB/MT sob o nº 21.824-O/MT, para 

patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 291-31.2006.811.0091

 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: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPS - Consultoria, Assessoria e 

Planejamento Empresarial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Código 32917 - Autos n. 291-31.2006.811.0091.

Vistos etc.

Tendo em vista que o requerido, citado por edital, deixou transcorrer o 

prazo para apresentação de resposta sem qualquer manifestação, 

decreto sua revelia.

Tratando-se de ação que versa sobre direitos disponíveis, deverão incidir 

os efeitos da revelia conforme art. 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos termos do art. 72, inc. II do Código de Processo Civil, é 

caso de nomeação de curador especial.

 Assim, considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Ailton André Albring dos Santos - OAB n. 

21.824-O/MT, para patrocinar os interesses do requerido como curador 

especial.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para requerer o 

que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Tudo comprido, façam os autos conclusos para deliberação acerca do 

julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 1375-52.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Código 68470 - Autos n. 1375-52.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Diante da dissonância dos valores apresentados, encaminhem-se os 

autos ao contador judicial para que apresente cálculos, tal como previsto 

na Lei nº 11.960/2009 e no Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134, e com a observância do que consta do título executivo.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos do 

juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltando-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40785 Nr: 524-52.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Brumati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Código 40785 – Autos n. 524-52.2011.811.0091

Vistos etc.

Intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, na forma 

do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

TJ/MT com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35539 Nr: 1582-32.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35539 - Autos n. 1582-32.2007.811.0091

 Vistos, etc.

Aguarde-se a conclusão dos embargos conforme determinado às fls. 209.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 839-41.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Fátima Sueck Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 67641 – Autos n. 839-41.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de 

Valores ao Erário Público, movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

– MT, por seu prefeito à época ARION SILVEIRA em face de BEATRIZ DE 

FÁTIMA SUECK LEMES, todos qualificados nos autos. Com efeito, diante 

da prova documental acostada aos autos e da manifestação escrita de fls. 

53/56, que demonstram a ausência de possibilidade de repasses ilegais, 

convenço-me da inexistência de ato de improbidade administrativa no 

caso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil combinado com o artigo 17, parágrafo 7º, da Lei nº 

8.429/92, REJEITO A AÇÃO ante a inexistência de ato de improbidade 

administrativa. Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários, 

nos termos do artigo 18 da lei n. 7.347/85. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36629 Nr: 1082-29.2008.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Genivaldo Conrado de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Cód. 36629 – Autos n. 1082-29.2008.811.0091

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão de fl. 77, intime-se pessoalmente a 

parte autora para regularizar a representação processual constituindo 

advogado, ou não sendo o caso, para que informe se deseja a nomeação 

de advogado dativo, devendo ser alertado ainda, que caso não constitua 

defensor no prazo de 5 (cinco) dias, ser-lhe-á nomeado defensor dativo 

ou Defensor Público.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39399 Nr: 1130-17.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliane Schoepping - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39399 - Autos nº1130-17.2010.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77406 Nr: 1003496-26.2017.811.0007

 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: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Metalmix Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77406 - Autos n. 1003496-26.2017.811. 0091

 Decisão

Vistos, etc.

 Firmada a competência deste Juízo, ainda assim consideram-se válidos 

os atos praticados no juízo incompetente.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 

320 Código de Processo Civil.

Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC.

Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 

processuais (CPC art. 701, § 1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 

702 do CPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC).

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifiquem-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67341 Nr: 640-19.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boeira & Pinheiro Ltda - EPP, Zuely Aparecida 

Boeira Pinheiro, Geraldo Maria Fernandes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67341 - Autos 640-19.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68710 Nr: 1544-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir A. da Silva - ME, Evanir Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinhal Transporte LTDA- ME, Ivo Ghizoni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68710 - Autos n. 1544-39.2015.811. 0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que decorrido o prazo para o embargante justificar a 

hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

Outrossim, o art. 291 do Código de Processo Civil estipula que a toda 

causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que o pedido não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível.
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 Assim, corrijo de ofício o valor da causa para que corresponda ao valor 

da própria execução, fixando-o em R$ 191.266,89.

Proceda-se a secretaria a devida inclusão na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Intime-se o embargante para no prazo de 15 dias recolher as custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento na 

distribuição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67345 Nr: 644-56.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Forte Indústria e Comércio de Madeira 

Ltda, Eliel Ferreira da Silva, Ademar Rossini da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67345 - Autos 664-56.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 603-89.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia Rosseto Madeiras ME, Cecilia Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67295 - Autos 603-89.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63599 Nr: 1518-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Akito Yamada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63599 - Autos nº 1518-12.2013.811.0091 Despacho Vistos etc. É 

pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

somente se faça a citação por edital, quando esgotadas todas as vias de 

localização do devedor, caso contrário, a citação será nula. Ademais a 

Fazenda Pública deveria ter tentado localizar o Executado, buscando 

novos endereços, com a expedição de ofícios à Delegacia da Receita 

Federal, Tribunal Regional Eleitoral, etc, todavia, acabou optando pelo mais 

cômodo. O Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso assim tem 

decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. Para que 

se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as 

tentativas de localização do devedor, a incluir, por exemplo, o envio de 

pedidos de informação a órgãos públicos. (AI 14110/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016).” g.n Isto exposto, indefiro o pedido de 

citação por edital. Considerando que não houve a expedição de Carta de 

Citação com aviso de recebimento, A.R, intime-se o exequente para 

apresentar endereço para citação no prazo de 15 quinze dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 840-26.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrozebu Comercio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda-ME, Wairo Lemes Moreira, Ivaniti Afonso 

Lemes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 67642 – Autos n. 840-26.2015.811.0091

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de cancelamento da penhora do imóvel pertencente à 

Ivaniti Afonso Lemes Moreira de fls. 68/69, já que o bem cuja penhora foi 

deferida é de propriedade da avalista, de modo que, a executada na 

qualidade de devedora solidária, não pode se eximir da obrigação, razão 

pela qual a determinação da constrição incidente sobre seu imóvel deve 

persistir.

No mais, cumpra-se conforme determino às fls. 67.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67299 Nr: 607-29.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados 5 S LTDA, Marilaine de Campos 

Moura, Gustavo Rigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67299 - Autos 607-29.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 5253-43.2015.811.0007

 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: LdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68666 - Autos n. 5253-43.2015.811.0091. SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposto por Luzia de 

Oliveira Severiano em face de Antônio Severiano, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 

6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados os direitos de 

terceiros, devendo a requerida voltar a usar o nome de solteira LUZIA DE 

OLIVEIRA. Via de consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro civil 

competente para a devida averbação. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do §8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Desta forma, CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao 

pagamento dos honorários de advocatícios devidos à Advogada atuante 

do feito, na seguinte forma: À advogada Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB n. 19.968/MT nomeada como curadora especial para 

defender os interesses da parte autora, por não possuir condições de 

constituir um advogado e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos à profissional 

em 04 (quatro) URHs, R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três 

reais e um centavo) conforme art. 303 CNGC. Expeça-se a certidão de 

honorários em favor da causídica. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40809 Nr: 548-80.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Barbosa de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40809 - Autos 548-80.2011.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 638-49.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVNET Provedor de Internet LTDA ME, Daniele 

Guedes do Vale, Marco Coladello dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67339 - Autos 638-49.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 

requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

diligencie no sentido de localizar o endereço do executado, esgotando-se 

todas as diligências necessárias, devendo informar eventuais endereços 

encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66240 Nr: 1941-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pinhal Transporte LTDA- ME, Ivo Ghizoni Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir A. da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66240 - Autos n. 1941-35.2014.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de remoção do bem penhorado e avaliado às fls. 58/59, bem como 

de nova expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de 

tantos bens quantos bastem para a complementação do débito 

exequendo. Por se tratar de bem móvel de fácil remoção (pá 

carregadeira), e da não aquiescência do credor quanto à manutenção dos 

bens com o devedor, sendo medida de rigor que o bem penhorado fique 

depositado em poder do exequente. Ante o exposto, determino o depósito 

do bem penhorado à fl. 59 em favor do exequente Pinhal Transporte Ltda. 
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– ME, nomeando como fiel depositário o causídico Robson Barozzi Brisard 

Gomes. Por outro lado, considerando que a garantia ofertada pela 

executada foi recusada, e à míngua de informações pormenorizadas 

sobre o bem indicado, tenho que o acolhimento do bem ofertado à penhora 

poderá trazer prejuízos ao exequente, sobretudo em razão da ordem de 

preferência do art. 835, § 3º do CPC. Assim, deve a execução prosseguir 

até seus ulteriores termos, de modo que determino a expedição de novo 

mandado de penhora, avaliação e penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida. Caso o oficial de justiça não encontre bens 

passíveis de penhora, desde já, intime-se o exequente para indica-los no 

prazo de 15 dias, bem como manifestar-se sobre eventual alienação ou 

adjudicação do bem já penhora às fls. 59, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

25 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 1314-02.2012.811.0091

 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): José Carlos Vindilino, Jose Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61828 - Autos n. 1314-02.2012.811.0091

 Vistos, etc.

Inicialmente, determino a intimação da cônjuge-meeira do executado José 

Carlos Vindilino da penhora e avaliação do imóvel às fl. 41 e 46, bem como 

de eventuais credores com garantia real (art. 799, I, do CPC).

De outro lado, tendo em vista que até o momento o executado José 

Aparecido não foi citado, intime-se o exequente para apresentar novo 

endereço a fim de proceder à citação válida, no prazo de 15 dias, sob 

pena de exclusão do polo passivo da demanda.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70740 Nr: 1008-91.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilda Terezinha Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

27/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73820 Nr: 1093-43.2017.811.0091

 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: Flávio Reis Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 18:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 995-58.2017.811.0091

 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: Idalina Lourenço Barbado Dias

 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:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 17:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 1081-63.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ponce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 

37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 18:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70759 Nr: 1026-15.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Bones de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

17/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 455-49.2013.811.0091

 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: Marilede Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 
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11/09/2018 as 17:30 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 963-63.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Batista 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:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 696-57.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

11/09/2018 as 17:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63126 Nr: 1171-76.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

11/09/2018 as 18:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70734 Nr: 1002-84.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKPdS, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

11/09/2018 as 18:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69615 Nr: 314-25.2016.811.0091

 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: Thiago Pereira dos Santos, Solange Sousa Kreidloro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que diga, no 

prazo de 15 (quiinze) dias, sobre o cumprimento da sentença pela parte 

Requerida, no sentido de disponibilizar cópia do contrato de prestação de 

serviços 048/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60952 Nr: 785-80.2012.811.0091

 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: Claudio Wesley Silva Andrade, Marilene Silva Andrade 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62426 Nr: 575-92.2013.811.0091

 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: Maria José Prates Correia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

11/09/2018 as 18:30 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62500 Nr: 644-27.2013.811.0091

 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: Francisco Alencar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

25/09/2018 as 17:50 horas no edificio do forum.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 655-56.2013.811.0091

 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: Otavio de Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

27/09/2018 as 17:30 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 998-52.2013.811.0091

 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: Analdina dos Santos Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 18:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63205 Nr: 1225-42.2013.811.0091

 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: Lucinéia Ferraz 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:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

17/09/2018 as 17:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 1246-18.2013.811.0091

 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: David de Souza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

17/09/2018 as 18:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64876 Nr: 841-45.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Gonçalves Barbosa

 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:MT 

14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 18:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65129 Nr: 1048-44.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Cavanha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

25/09/2018 as 17:30 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 207-15.2015.811.0091

 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: Maria do Socorro Mendonça Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

25/09/2018 as 17:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69148 Nr: 35-39.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira 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, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

17/09/2018 as 17:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 69159 Nr: 48-38.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 18:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69707 Nr: 357-59.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 18:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70153 Nr: 597-48.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Milton Evangelista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 17:40 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71254 Nr: 1364-86.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Casturina Silverio Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para 

perícia:17/09/2018 as 18:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 1521-59.2016.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidson Henrique Dutra Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

17/09/2018 as 18:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 1814-29.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

25/09/2018 as 18:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72046 Nr: 1875-84.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira 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, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 18:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 1261-84.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macir Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro dos Reis Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente para que diga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a intimação frustrada da parte 

executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39657 Nr: 1389-12.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSCFeI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT-12.090-A, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - 

OAB:8828/MT

 Código 39657 – Autos n. 1389-12.2010.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62001 Nr: 156-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdC, WBdC, SBdC, WBdC, VBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIBdC, BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Código 62001 - Autos n. 156-72.2013.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido de 

Liminar, promovida por CLAUDEMIR BARRETO DA COSTA, WALDIR 

BARRETO DA COSTA, SIDINEIA BARRETO DA COSTA, WALMIR BARRETO 

DA COSTA e VALTER BARRETO DA COSTA em face de do BANCO DO 

BRASIL S/A, AGÊNCIA DE NOVA MONTE VERDE/MT. Ante o exposto, 

declaro a ineficácia da medida cautelar e, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 27 de julho de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 1032-95.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41293 - Autos n. 1032-95.2011.811.0091

Despacho

Vistos, etc.

Analisando os autos, noto que não consta instrumento procuratório que 

conceda poderes ao causídico para receber em nome do jurisdicionado, já 

que a procuração de fls. 13 não contém a necessária cláusula expressa 

nesse sentido.

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento 

público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar 

todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, 

reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 

direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 

compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que 

devem constar de cláusula específica.”

Outrossim, em se tratando ação previdenciária, a afirmação de que o autor 

é pessoa rústica e não possui conta bancária para receber o que lhe cabe 

não prospera.

Sabe-se que a abertura de contas pode ser feita em qualquer agência 

bancária, até mesmo em casas lotéricas as quais, na maioria das vezes, 

contam com fila de atendimento preferencial para idosos e deficientes 

físicos.

Logo, não há maiores dificuldades para realização dos procedimentos 

necessários. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fls. 100/101.

Considerando que o Alvará está à disposição do autor, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 82. Nada sendo requerido, proceda 

ao arquivamento do feito com as baixas necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77751 Nr: 1296-68.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77751 – Autos n° 1296-68.2018.811.0091.

 Decisão

Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

 Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 26 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34840 Nr: 892-03.2007.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A, Bando Mercantil de São Paulo S/A, 

Banco Finasa S/A, Banco Ford S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Pedro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A, 

Silmara Ruiz Matsura (Centro Empresarial Paiaguás) - 

OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34840 - Autos n. 892-03.2007.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos às fls. 102/103 pelo Banco Finasa S/A 

contra sentença de fls. 100/101, visando a modificação da parte 

dispositiva em razão da omissão quanto à condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Do exposto, nos termos do artigo 494, inciso II, 

do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos para, reconhecer a contradição apontada na sentença 

embargada, retificando o penúltimo parágrafo da sentença, para constar a 

seguinte redação: “Sem honorários advocatícios.”. Esta decisão deve ser 

considerada como parte integrante da sentença de fls. 100/101, 

persistindo no mais como está lançada. Por fim, cumpra-se integralmente a 

sentença, observando-se as correções da contradição nos presentes 

embargos, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60268 Nr: 102-43.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Freitas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60268 - Autos n. 102-43.2012.811.0091

 Vistos, etc.

Inicialmente, converto o arresto em penhora já que o executado foi 

intimado à fl. 67, o qual exarou sua nota de ciente, e quedou-se inerte, não 

apresentando embargos, conforme certidão de fl. 70.

Por outro lado, tendo em vista que não se trata de procedimento de 

conhecimento, intime-se o exequente para atualizar o valor do débito, bem 

como para requerer o de direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77006 Nr: 925-07.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dariva Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77006 – Autos n. 925-07.2018.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez proposta por Maria Aparecida Dariva Menin, em face do Instituo 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Nos termos do art. 337 do CPC, verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, 

quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. No caso os autos, demonstrado pelos 

documentos juntados pela autora que foi ajuizada ação idêntica 

anteriormente distribuída (cód. 39899), conforme consulta no sistema 

apolo, buscando a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Observe-se que no referido feito não foram 

concedidos os benefícios pleiteados devido à incapacidade preexistente. 

Assim, consoante jurisprudência e expressão determinação contida no 

art. 485, inciso V, do CPC, deve-se extinguir o processo, sem resolução 

de mérito, ante o trânsito em julgado na primeira ação. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

nos artigo 485, V e § 4º, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ressalvando o disposto no §3º, art. 98 do Código de Processo Civil, 

benefício que ora concedo. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo. Publique. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 11 de junho 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41165 Nr: 904-75.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keles de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 17:45 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72678 Nr: 397-07.2017.811.0091

 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: Jose Carlos Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

19/09/2018 as 17:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70107 Nr: 573-20.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Luciano Tiburcio

 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:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para 

perícia:25/09/2018 as 18:10 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 1586-64.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciney José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

13/09/2018 as 18:00 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68478 Nr: 1381-59.2015.811.0091

 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): Adão dos Santos Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 630 de 719



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos.

 Encerrada a instrução processual, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para alegações finais, na forma e prazo do artigo 364, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a defesa para a mesma 

finalidade, no prazo legal.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1320-43.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Francisco Baioco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO 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) da parte requerente da data agendada para perícia: 

21/09/2018 as 18:25 horas no edificio do forum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 781-43.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, intimei pessoalmente, MOACIR 

BERNARDO FILHO, da sentença prolata nos autos , conforme ciente a 

seguir, saliento que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença.

Nova Monte Verde - MT, 31 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70256 Nr: 1779-06.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Serra Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Vistos.

 Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para interrogatório do 

réu.

Após, não havendo requerimento de diligências cuja necessidade se 

origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402, CPP), 

intime-se o Ministério Público para apresentar alegações finais orais. Em 

seguida, a defesa para a mesma finalidade.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 1780-88.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Vedoveto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA, Cpf: 

81965150144, Rg: 11478250, Filiação: José Carlos de Almeida /. Lúcia 

Vedoveto de Almeida, data de nascimento: 31/03/1980, brasileiro(a), 

natural de Santa Mariana-PR, casado(a), empresário. 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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 46, parágrafo único da Lei N°. 9.605/1998.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  7 3 4 5 2  -  A u t o s  n . 

1780-88.2015.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

23 de maio de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65626 Nr: 1469-34.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS COSTA, Rg: 1008497-5, 

Filiação: Sebastiana Neves Costa, data de nascimento: 07/09/1971, 

brasileiro(a), natural de Capoeira Grande-MA, solteiro(a), operador de 

máquinas (paseiro). 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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 21 do Decreto-Lei Nº. 3.688/41, na forma do Art. 7°, 

incisos I e II, da Lei N°. 11.340/2006 e, também, no Art. 14 da Lei N°. 

10.826/2003.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 5 6 2 6  -  A u t o s  n . 

1469-34.2014.811.0091DespachoVistos, etc.Expeça-se edital de citação 

do acusado DOMINGOS COSTA com prazo de 15 dias, nos termos dos 

arts. 361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do acusado, 

certifique-se e abra-se vista ao Ministério Público para 

man i fes tação.Após ,  conc luso .Cumpra-se ,  exped indo-se  o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 878-72.2014.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Santos Martins, Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A - Rede Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(requerida), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.021,16 (mil e 

vinte e um reais e dezesseis centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 178/180 e cálculo de fl. 189. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 510,58 de Custas Judiciais e R$ 510,58 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61176 Nr: 1009-18.2012.811.0091

 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: VdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ISMAEL DOS SANTOS, Filiação: 

José Pedro dos Santos, data de nascimento: 15/10/1959, brasileiro(a), 

natural de Tera Boa-PR, casado(a), servente. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 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, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 1065-46.2015.811.0091

 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): Cesar Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESAR OLIVEIRA NEVES, Cpf: 

93350848591, Rg: 0880972424, Filiação: José Pereira Neves e Ana 

Oliveira Neves Pereira, data de nascimento: 14/08/1979, brasileiro(a), 

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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 50 da Lei Nº. 9.605/1998.

Despacho: Código 67953 – Autos n. 1065-46.2015.811.0091 

DespachoVistos etc.Cumpra-se conforme determinado às fls.28, 

citando-se o acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido o prazo, sem manifestação do réu, certifique-se e 

façam conclusos para suspensão do processo e do prazo 

prescricional.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 

de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65915 Nr: 1668-56.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO CASTRO GONÇALVES, Cpf: 

02736088190, Rg: 2356793-7, Filiação: Augusta Rodrigues de Castro 

Gonçalves e Jeronimo Gonçalves, data de nascimento: 30/06/1979, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, casado(a), pedreiro. 

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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 21 do Decreto-Lei N°. 3.688/41, e Art. 147, do Código 

Penal (CP) , todos na forma do artigo 70 do Código Penal (CP), com as 

implicações na Lei N°. 11.340/2006.

Despacho: DESPACHO/ Vistos em Correição. Defiro o requerimento 

ministerial retro. Assim, considerando que foram frustradas as tentativas 

de locaização do réu, cita-se por edital com prazo de 15 dias, nos termos 

dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de Processo Penal, 

observando as formas legais. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 8 de Junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34847 Nr: 897-25.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibraim Gonçalves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO, Filiação: 

Antônio Minervino Ribeiro e Luiza Gonçalves Ribeiro, data de nascimento: 

03/11/1961, brasileiro(a), natural de Jatai/cachueral-GO, 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 de Pronúncia..

Sentença: Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

PRONUNCIAR o acusado IBRAIM GONÇALVES RIBEIRO, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso 

II e artigo 307, ambos do Código Penal, perpetrado contra as vítimas 

Robson Cleyton Francisco e Anderson dos Santos Fernandes, 

sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, e 

absolvê-lo das sanções previstas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV 

da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

CPP.Considerando que o acusado encontra-se em liberdade, e que após 

não insurgiram quaisquer das hipóteses que recomendassem sua prisão 

cautelar, deixo de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o 

acusado da presente Sentença de Pronúncia, tudo de conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, inciso I do Código de Processo Penal. Dê-se 

Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado a sentença de 

pronúncia, e não havendo circunstância superveniente que altere a 

classificação do crime, voltem-me os autos conclusos (CPP, artigo 421, §§ 

1° e 2°). Em razão do princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, 

CF), o nome do acusado não será lançado no rol dos culpados, senão 

após definitivamente condenado pelo Tribunal do Júri.Oficie-se as 

Comarcas de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, para que 

informe a esta Comarca a existência ou não de processos criminais em 

nome do acusado Ibraim Gonçalves Ribeiro, e, em caso positivo que seja 

informado se há trânsito em julgado. Por fim, determino a retificação da 

capa dos autos para constar como réu Ibraim Gonçalves Ribeiro, inclusive 

alterando o sistema Apolo, conforme aditamento à denúncia de fls. 

64.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2014.Laura Dorilêo CândidoJuíza 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38143 Nr: 1256-04.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Carvalho dos 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): ROGÉRIO CARVALHO DOS SANTOS (DA 

COSTA), Cpf: 02209401186, Rg: 2119837-3, Filiação: José dos Santos e 

Lucia Helena Carvalho dos Santos, data de nascimento: 11/12/1979, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a), auxiliar mecânico, 

Telefone (66)572-1390. 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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art, 213, c.c. Art. 224, "a', ambos do Código Penal (CP).

D e s p a c h o :  C ó d i g o  3 8 1 4 3  -  A u t o s  n . 

1256-04.2009.811.0091DespachoVistos, etc.Tendo em vista que foram 

frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital com 

prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do 

Código de Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1335-41.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Germano 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): VALDOMIRO GERMANO DA SILVA, Cpf: 

01038740118, Rg: 1365283-4, Filiação: Maria José Fonseca da Silva e 

Estevo Germano da Silva, data de nascimento: 08/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Santa Luzia-PA, solteiro(a), Telefone (66) 8400-7850. 

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 acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 306 e 309 da Lei N° 9.503/97.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 3 3 6 1  -  A u t o s  n . 

1335-41.2013.811.0091DespachoVistos, etc.Tendo em vista que foram 

frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital com 

prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do 

Código de Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 31 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38314 Nr: 36-34.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Esmeralda Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos da Rocha - 

OAB:OAB/SP-96.030, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de expedição de alvará de levantamento feito por JOSÉ 

CARLOS DA ROCHA e SHIRLENE BENITES BOGNAR, esta substabelecida 

quanto aos poderes conferidos àquele.

Pretendem os requerentes o levantamento dos honorários sucumbenciais 

constantes da Requisição de Pequeno Valor de fls. 16 dos autos 
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apensados ao presente feito, haja vista que emitida em nome do causídico 

LUCIANO ALBERTO JANTORNO, falecido em 23/02/2016, no valor de R$ 

1.365,48 (um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos).

Com a petição vieram os documentos de fls. 114/115.

É a síntese.

Inobstante o esgotamento da jurisdição por parte deste juízo, tenho que o 

petitório dos requerentes é incabível.

 Isso porque noto que já houve a expedição da RPV em nome do falecido 

causídico, tendo sido o requerimento recebido pelo Tribunal Regional 

Federal em 06/06/2017.

Dessa forma, entendo que os referidos honorários já integram a 

universalidade de bens que constitui a herança do causídico, devendo, 

portanto, os requerentes habilitarem seus respectivos créditos nos autos 

da ação de inventário do de cujus.

Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77487 Nr: 1173-70.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Dois Vizinhos - PR, Liciane Joenck Matei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez Maria Cagnini Mattei, Mário Geser Mattei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Dalmolin - OAB:PR 

35.588, Luiz Loof Júnior - OAB:PR 55.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erlon Antonio Medeiros - 

OAB:PR 25.537

 Código 77487 - Autos n. 1173-70.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

É de conhecimento do juízo que a pessoa a ser inquirida exerce o cargo 

de Promotora de Justiça no Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

que, recentemente, passou a responder pela na Promotoria de Justiça de 

Nova Canaã do Norte/MT, ao passo que deixou de responder por esta 

comarca de Nova Monte Verde/MT.

Assim, considerando o caráter itinerante da missiva, DETERMINO a 

remessa da presente à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT para o 

devido cumprimento.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 31 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70251 Nr: 673-72.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Código 70251 – Autos n. 673-72.2016.811.0091 Vistos etc. Tendo em 

vista que na Resposta à Acusação, às folhas 76/83, foram aventadas 

teses preliminares pela defesa do acusado passo a decidir. Não é caso de 

inépcia da denúncia. Isso porque a peça acusatória está de acordo com o 

que dispõe o artigo 41, do CPP, uma vez que contém a exposição do 

possível fato criminoso ocorrido, com todas as suas circunstâncias, bem 

como a qualificação do acusado, com esclarecimentos para identificá-lo, a 

classificação do crime e ao final o rol de testemunhas, e, ainda, os indícios 

que apontam o acusado como autor do delito em questão. Desta forma, 

afasto a arguição de nulidade e de inépcia da exordial acusatória pelas 

razões acima expostas. Assim, não estando presentes as hipóteses de 

absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da 

ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui 

crime e causas de extinção da punibilidade), designo audiência de 

instrução e julgamento para 04/12/2018, às 15h, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP. Expeça-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca, bem como ao 

acusado residente em outra comarca, intimando-se as partes, por meio de 

seus patronos, da expedição da missiva . Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público e à defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 1071-92.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anselmo Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Código 41332 – Autos n. 1071-92.2011.811.0091 Vistos, etc. Chamo o 

feito à ordem. Conforme se verifica à fl. 309, houve notícia do falecimento 

do executado ANSELMO NEIVERTH, tendo sido juntada certidão de óbito à 

fl. 308. Não houve ajuizamento de pedido de habilitação pelos herdeiros, 

tampouco houve a promoção de habilitação pelo exequente. Pois bem. 

Conforme se depreende da leitura dos art. 313, inc. I, do CPC, a morte de 

qualquer das partes enseja a suspensão do processo. Assim, a função 

do procedimento em análise, como se vê, é possibilitar a continuação do 

processo interrompido, no estado em que se encontra o feito, em razão da 

morte de qualquer das partes. Seja na Habilitação Sumária (feita no bojo 

do processo originário), seja na Habilitação Ordinária (feita em autos 

apartados quando há impugnação e necessidade de dilação probatória) a 

decisão que porá fim ao procedimento cognitivo da Habilitação tem 

natureza de sentença. Habilitados os herdeiros, espólio ou sucessores o 

processo principal retomará seu curso. De outro lado, não habilitados, o 

processo deverá permanecer suspenso até que tenha condições de 

prosseguir. Com efeito, pelo que se extrai da legislação, a suspensão do 

processo é necessária não podendo ser preterida tal como no caso em 

comento. Desta feita, com fulcro no artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC, 

suspendo o processo, pelo prazo de 02 (dois) meses. Intime-se o 

exequente para promover, no mesmo prazo, a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 25 de 

julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte REQUERENTE para que no prazo de 05 dias, forneça o endereço 

completo da testemunha LAURINDO KOCH, haja vista o endereço 

informado às fls. 1286, não consta a cidade em que o mesmo reside.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66231 Nr: 1628-62.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDNU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:OAB/PR 72.525, SERGIO HEMING - OAB:2869

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação dos advogados 

das partes e da vítima, via DJE, acerca da sentença com resolução de 

mérito de ref. 19 com dispositivo abaixo transcrito: Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em sentença as medidas 

protetivas deferidas às págs. 6/7. As medidas terão vigência até que a 

situação de violência doméstica que a ensejou perdure. Podendo a 

ofendida a qualquer tempo fazer uso dos meios legais cabíveis para 

notificar seu descumprimento e /ou requerer novamente à implementação 

das medidas de proteção. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, junte-se cópia desta sentença ao processo cível ou 

criminal correlatos, e arquive-se o presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65817 Nr: 2061-25.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivon Carlos Carboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ALVES DA SILVA LARENTIS (REQUERENTE)

ABIGAIL LARENTIS (REQUERENTE)

ANDREIA LARENTIS (REQUERENTE)

ADILSON LARENTIS (REQUERENTE)

ROSENILDA LARENTIS (REQUERENTE)

ALCINEIA LARENTIS (REQUERENTE)

ANDERSON LARENTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 30/08/2018, às 17:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-76.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PFEIFER (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CHARLLES ROBERT ALVES DE MAIA, cessionário de crédito da pessoa 

jurídica TRR RIO BONITO em face de ALCEU PFEIFER, ambos qualificados 

nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, que 

somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial Cível: 

(a) as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 

pessoas jurídicas; (b) as empresas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas jurídicas qualificadas 

como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), nos 

termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. Conforme se 

depreende dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante 

é cessionária de crédito de pessoa jurídica, que não se insere nas 

exceções legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, 

portanto, legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesse sentido caminha a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE 

SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE 

PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV 

C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)” (TJ-PR - RI: 

001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016). Assim, a 

extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, de 

imediato. Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, face à ilegitimidade 

ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de Juizados Especiais 

Cíveis, visto tratar-se de cessionário de direitos Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-09.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA, cessionário de crédito da pessoa 

jurídica TRR RIO BONITO em face de EDIMILSON FREITAS BARBOSA, 

ambos qualificados nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 

9.099/95, que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial Cível: (a) as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários 

de direito de pessoas jurídicas; (b) as empresas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas jurídicas qualificadas 

como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), nos 

termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. Conforme se 
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depreende dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante 

é cessionária de crédito de pessoa jurídica, que não se insere nas 

exceções legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, 

portanto, legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesse sentido caminha a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE 

SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE 

PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV 

C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)” (TJ-PR - RI: 

001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016). Assim, a 

extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, de 

imediato. Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, face à ilegitimidade 

ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de Juizados Especiais 

Cíveis, visto tratar-se de cessionário de direitos Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SEGATE (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA, cessionário de crédito da pessoa 

jurídica TRR RIO BONITO em face de FLÁVIO SEGATE, ambos qualificados 

nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, que 

somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial Cível: 

(a) as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 

pessoas jurídicas; (b) as empresas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas jurídicas qualificadas 

como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), nos 

termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. Conforme se 

depreende dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante 

é cessionária de crédito de pessoa jurídica, que não se insere nas 

exceções legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, 

portanto, legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesse sentido caminha a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE 

SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE 

PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV 

C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)” (TJ-PR - RI: 

001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016). Assim, a 

extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, de 

imediato. Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, face à ilegitimidade 

ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de Juizados Especiais 

Cíveis, visto tratar-se de cessionário de direitos Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-69.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA, cessionário de crédito da pessoa 

jurídica TRR RIO BONITO em face de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 

ambos qualificados nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 

9.099/95, que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial Cível: (a) as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários 

de direito de pessoas jurídicas; (b) as empresas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas jurídicas qualificadas 

como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), nos 

termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. Conforme se 

depreende dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante 

é cessionária de crédito de pessoa jurídica, que não se insere nas 

exceções legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, 

portanto, legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesse sentido caminha a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE 

SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE 

PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV 

C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)” (TJ-PR - RI: 

001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016). Assim, a 

extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, de 

imediato. Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, face à ilegitimidade 

ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de Juizados Especiais 

Cíveis, visto tratar-se de cessionário de direitos Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-55.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 8010056-55.2014.8.11.0107; Valor causa: R$ 

28.960,00; 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: 

ORLANDO ALVES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A O presente expediente tem por 
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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. Processo: 8010056-55.2014.8.11.0107; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. NOVA UBIRATÃ - MT, 1 de 

agosto de 2018 Atenciosamente. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72596 Nr: 507-63.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial proposta por Pollyana Machado de 

Moraes Varjão, em desfavor do Estado de Mato Grosso, já qualificados 

nos autos.

Em certidão de fls. 27 foi informado que o respectivo RPV foi quitado em 

30/12/2016.

A parte autora, intimada para se manifestar, nada requereu nos autos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

 III. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76911 Nr: 201-89.2017.811.0106

 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: Eziro Murofuse, Shizue Murofuse, Celso Akio Murofuse, 

Valdilene Moraes Pinto Murofuse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10.438, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131646

 .O embargado apresentou defesa (fls. 281/333), na qual declina, dentre 

outros argumentos, estar de boa fé e de que houve um estudo técnico da 

área da matrícula n° 715, a qual estaria localizada no município de Santo 

Antônio do Leste/MT.Os embargantes se manifestaram às folhas 336/339, 

refutando os argumentos apresentados pelo embargante e, por 

conseguinte, rogando pela procedência da demanda.Pois bem.Sobreleva 

esclarecer que o município de Santo Antônio do Leste/MT faz parte da 

Comarca de Primavera do Leste/MT, sendo que a competência da situação 

da coisa é absoluta na ação possessória imobiliária, à luz do art. 47, §2°, 

do CPC:Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de situação da coisa.(...)§ 2o A ação possessória 

imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 

competência absoluta. Posto isso, primeiramente, oficie-se ao CRI desta 

Comarca, a fim de que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

documentação que instruiu a abertura da matrícula 715, mormente os 

documentos referidos pelo embargado à folha 291, verso.Com a juntada 

dos documentos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias; oportunidade em que deverão aduzir se pretender produzir 

demais provas ou se têm interesse no julgamento antecipado da lide, SOB 

PENA DE PRECLUSÃO. No mesmo prazo, à luz do art. 10 do CPC, deverão 

se manifestar sobre eventual incompetência deste juízo. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 880-26.2016.811.0106

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J dos Santos Junior ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrange Negócios Empresariais Guia 

Telefônico Comércio e Prestação de Serviços Telemarkting Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de medida cautelar de sustação de protesto, ajuizada por J. DOS 

SANTOS JUNIOR - ME em desfavor de EMPRESA ABRANGE, partes 

qualificadas nos autos.

Em decisão de fls. 18 foi indeferida a gratuidade da justiça ao requerente e 

foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimado por seu advogado, o autor nada manifestou. Em seguida, intimado 

pessoalmente (fls. 24), o requerente continuou inerte.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Observa-se que a parte autora deixou de recolher as custas processuais, 

ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

 Assim, cabível a aplicação do art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Logo, como o autor, mesmo devidamente intimado, não cumpriu a 

diligência, o feito deve ser extinto.

DISPOSITIVO:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termo do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Cancele a distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74523 Nr: 642-41.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT, Antônio João 

Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Camargo Prados, João Bosco Prados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Ricardo Correia - 

OAB:MS 7.636

 Considerando que inexistem custas a serem pagas (fls. 364), bem com 

que não houve manifestação do exequente (fls. 363/365); arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79385 Nr: 497-77.2018.811.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 637 de 719



 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Souza Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Ines de Almeida - OAB:MT 7.355/A, Fábio Moreira Pereira - OAB:MT 

9405/O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:MT 21705/B, Kalynca Silva Inez 

de Almeida - OAB:MT 15598

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 24 DE AGOSTO DE 2018, às 13h30min (horário de Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE o denunciado e seu advogado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 08:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-39.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVALDO AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000091-39.2018.8.11.0106. REQUERENTE: JESIVALDO AMORIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Trata-se AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por JESIVALDO AMORIM DOS SANTOS, em 

desfavor de BANCO GMAC S.A, todos qualificados. O requerente alega, 

em síntese, que foi surpreendido com restrição de crédito que lhe foi 

oposto junto ao Cartório de Protesto de Novo São Joaquim/MT, cidade 

onde tem um bom nome como cidadão e como bom pagador. Informa que 

tais restrições feitas em seu crédito referem-se ao protesto realizado em 

06.06.2017, no valor de R$ 21.724,98, (vinte e um mil setecentos e vinte e 

quatro reais e noventa e oito centavos), referente a um veículo que ele 

havia comprado no ano de 2015 e que em meados de julho/agosto de 2017 

entrou em contato com o banco solicitando a quitação e efetuando seu 

pagamento em 07/08/2017, carro este que inclusive já foi vendido e 

alienado para o novo comprador Sr. Antonio Costa de Castro, sendo 

impossível haver débitos com relação ao autor. A dívida foi quitada em 

07/08/2017, no valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), 

junto ao Banco. Pede, em sede de tutela provisória, que o banco requerido 

retire o nome do requerente do banco de dados do Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e seus respectivos congêneres e Cartório de Protesto de 

Novo São Joaquim-MT. Ao final, pede a condenação da ré em danos 

morais. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática 

atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá 

ser concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração do requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 

6º do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de 

contrato/dívida, repousa sobre a requerida o dever de provar a 

veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo está no fato de que, caso a situação do 

protesto indevido perdure, estará o requerente sujeito a constantes 

prejuízos financeiros e de abalo moral, sendo imperiosa a retira antecipada 

do protesto sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do 

provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 03 

(três) dias a contar da intimação, a RETIRADA do PROTESTO efetuado no 

nome do requerente, referente aos valores de: R$ 21.724,98, (vinte e um 

mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), discutido 

nestes autos, bem como se ABSTENHA de inserir o nome da requerente 

ao Serviço de Proteção ao Crédito, até julgamento final do processo ou 

alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o presente 

provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso de 

descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até 

o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de tentativa 

de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. CITE-SE o 

(a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-39.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVALDO AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 08:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-24.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000092-24.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, proposta por MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, em 

desfavor de BANCO BMG S/A, todos qualificados. A requerente alega, em 

síntese, que realizou um contrato de empréstimo consignado junto a 

requerida, sendo apenas informada que o pagamento seria realizado com 
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descontos diretos em seu benefício. Informa que foi induzida ao erro, uma 

vez que a requerida lhe fez contratar sem conhecimento um crédito o qual 

acreditava ser na modalidade de empréstimo. Ainda, informa que nunca 

recebeu cartão de crédito, que também não se tratava de empréstimo 

consignado e sim um crédito rotativo, bem como nunca recebeu a segunda 

via do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, através do 

representante Marques Cred, e que após alguns meses foi surpreendida 

com um a fatura de cartão de crédito que não era de seu conhecimento, 

no valor de R$ 1.246,52 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos). Pede, em sede de tutela provisória, que a 

empresa requerida suspenda a cobrança indevida. Ao final, pede a 

condenação da ré em danos morais. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação da cobrança indevida perdure, estará a 

requerente sujeita a constantes prejuízos em suas compras diárias, sendo 

imperiosa a suspensão antecipada dos descontos sob pena de perda 

gradual e progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à 

empresa ré que providencie, no prazo de 03 (três) dias a contar da 

intimação, a SUSPENSÃO dos descontos realizados no benefício da 

requerente, referente ao objeto da lide, bem como se ABSTENHA de 

inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), a cada desconto, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil 

reais). Inverto o ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e 

informacional da parte autora. A audiência de conciliação encontra-se 

designada para o dia 06/08/2018 às 10:00hrs, conforme pauta do 

conciliador. INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. CITE-SE o 

(a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-24.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 08:45 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FREITAS TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000106-08.2018.8.11.0106. REQUERENTE: AILTON FREITAS TERRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta por 

AILTON FREITAS TERRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, todos 

qualificados. O requerente alega, em síntese, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da requerida referente ao débito de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), supostamente gerado por um empréstimo 

consignado pela modalidade cartão de crédito, o qual se deu origem à 

constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que desde então 

a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual 

de 5% sobre o valor de seu benefício previdenciário (Nº 157.864.513-9). 

Informa o requerente que não adquiriu produtos por telefone, muito menos 

contratou os serviços da empresa requerida. Pede, em sede de tutela 

provisória, que a empresa requerida suspenda a cobrança indevida. Ao 

final, pede a condenação da ré em danos morais e restituição em dobro. 

Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 

6º do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de 

contrato/dívida, repousa sobre a requerida o dever de provar a 

veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo está no fato de que, caso a situação da 

cobrança indevida perdure, estará o requerente sujeita a constantes 

prejuízos em suas compras diárias e de abalo moral, sendo imperiosa a 

suspensão antecipada dos descontos sob pena de perda gradual e 

progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa ré que 

providencie, no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos realizados no benefício do requerente, 

referente ao valor de: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) discutido nestes 

autos, bem como se ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao 

Serviço de Proteção ao Crédito, até julgamento final do processo ou 

alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o presente 

provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso de 

descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada 

desconto, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Designe-se 

audiência de conciliação conforme pauta da conciliadora. INTIMEM-SE as 

partes para que a ela compareçam. Inverto o ônus da prova, diante da 

hipossuficiência técnica e informacional da parte autora. CITE-SE o (a) 

requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FREITAS TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 
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audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 09:00 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-45.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANILO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Requerida acerca 

da audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na 

sede do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 03/09/2018 Hora: 08:00 (horário de Mato Grosso), 

a ser realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000 Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE 

DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-82.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Requerida acerca 

da audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na 

sede do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 03/09/2018 Hora: 08:30 (horário de Mato Grosso), 

a ser realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000 Novo São Joaquim, 1 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE 

DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81283 Nr: 1839-59.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 27 de setembro de 

2018, às 13h20min, a qual será realizada pela conciliadora credenciada 

deste juízo.CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), 

(CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334).CONSIGNE-SE, no mandado de citação 

que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá 

informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo 

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste 

caso, [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 593-96.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. A. N. CRISTÓVÃO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRAN/UTC SÃO MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Kamel Labib - OAB:SP 

nº234.148, JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - OAB:MT17.452-O, 

Ricardo Marangoni Filho - OAB:SP nº306.347, Rodrigo Lacerda 

Oliveira Rodrigues Meyer - OAB:SP

 [...] DEFIRO a prova testemunhal da parte autora, bem como o depoimento 

pessoal do representante da parte ré. FIXO como principal ponto 

controvertido a existência de atraso injustificado para elaboração e 

entrega do laudo à parte ré.DESIGNO audiência de instrução para o dia 26 

de setembro de 2018, às 17h00min.Deverá a parte apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81273 Nr: 1833-52.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS PAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81272 Nr: 1832-67.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Gomes Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75772 Nr: 2022-64.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FRANTCHESKA CAMPANHARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65151 Nr: 56-37.2015.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela dos Reis Rosa Rezende, Claudio Dubiane 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiro de Carli, Nilce de Carli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável 

entre as partes. Desta feita, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

27 de setembro de 2018, às 14h00min, a ser realizada pela conciliadora 

credenciada do juízo.

Intimem-se as partes.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 1852-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PAVESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 1823-08.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Jesus Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81248 Nr: 1821-38.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,
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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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81237 Nr: 1811-91.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR GOMES MOTA, SERGIO IZIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 1853-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leodete Domingues Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 1822-23.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Trulia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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”.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65893 Nr: 395-93.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANO TARGINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a última atualização de cálculo ocorreu em maio de 

2015, conforme fls.01/05, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito executado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pedido 

formulado pela exequente nas fls.122/124.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65312 Nr: 164-66.2015.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICE DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

DEFIRO o pedido de fl.133 e DETERMINO a suspensão dos autos e 

remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar autos em termos de prosseguimento.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 276-35.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DINALVA AZEVEDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique a escrivania o trânsito em julgado da sentença de fls. 101/103.

Após, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77068 Nr: 2721-55.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada 

mediante a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO 

BOLETO, conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que 

as razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus 

da prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à 

juntada da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido 

boleto, a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda 

via de comprovante de pagamento, configurando-se encargo 

demasiadamente dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua 

disposição meios de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à 

propositura da demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a 

EMENDA DA INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor 

investido ou justificar, fundamentada e complementarmente, a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Ainda, determino a intimação da parte autora a fim de que colacione 

memorial do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às 

providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77024 Nr: 2703-34.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKOL VORISEK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada 

mediante a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO 

BOLETO, conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que 

as razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus 

da prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à 

juntada da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido 

boleto, a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda 

via de comprovante de pagamento, configurando-se encargo 

demasiadamente dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua 

disposição meios de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à 

propositura da demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a 

EMENDA DA INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor 

investido ou justificar, fundamentada e complementarmente, a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Ainda, determino a intimação da parte autora a fim de que colacione 

memorial do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às 

providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75665 Nr: 1946-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARAGON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada 

mediante a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO 

BOLETO, conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que 

as razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus 

da prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à 

juntada da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido 

boleto, a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda 

via de comprovante de pagamento, configurando-se encargo 

demasiadamente dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua 

disposição meios de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à 

propositura da demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a 

EMENDA DA INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor 

investido ou justificar, fundamentada e complementarmente, a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Ainda, determino a intimação da parte autora a fim de que colacione 

memorial do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às 

providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 2161-16.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LEAL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 322-24.2015.811.0095
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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: ADEMIR LUIZ SCHLINWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE AZEVEDO FILHO - 

OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para as partes, a fim de se manifestarem quanto 

aos laudos juntado em nas Refs. 66 e 68, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76005 Nr: 2160-31.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR ANTONIO DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77589 Nr: 2982-20.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Zeczkoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, a nova 

sistemática processual trazida pela Lei 13.105/15, por meio do §1º, do art. 

373, confere ao juiz o poder de distribuição do ônus da prova de modo 

diverso “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo” probatório, desde que o faço em decisão fundamentada.No caso 

vertente, a liquidação de sentença somente poderá ser efetuada mediante 

a juntada nos autos da COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO, 

conforme os valores buscados nos autos.Porém, considero que as 

razões esposadas na petição inicial não são hábeis à inversão do ônus da 

prova quanto a este fato, pois, a princípio, não contemplo óbice à juntada 

da comprovação, pela parte requerente, do pagamento do referido boleto, 

a qual poderá ser obtida por meio de extrato bancário ou segunda via de 

comprovante de pagamento, configurando-se encargo demasiadamente 

dificultoso somente na hipótese da parte não ter à sua disposição meios 

de obtê-los. Tratando-se de documento indispensável à propositura da 

demanda, nos termos do art. 320 do NCPC, determino a EMENDA DA 

INICIAL, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a comprovação do pagamento do boleto do valor investido ou 

justificar, fundamentada e complementarmente, a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial.Ainda, determino a 

intimação da parte autora a fim de que colacione memorial do crédito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77587 Nr: 2980-50.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ZECZKOSKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 1309-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolini Santos Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar interposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Ana Carolini Santos 

Giacomolli, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 62, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 62.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais a cargo dos autores, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59222 Nr: 2584-35.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Revair Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Silva dos Santos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, Gabriela Pereira Costa - OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

nos artigos 1.694, §1º e 1.699, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas.Expeça-se respectiva 
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certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

anotações e baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta - MT, 30 de julho de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52340 Nr: 1577-42.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Henrique Marques Arteman, Maria Eduarda 

Marques Arteman, Daiane Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Arteman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público de ref. 56.

Intime-se a parte autora, para especificar os valores em atraso, ora 

executados, bem como se manifestar e requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 1932-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Intime-se novamente o advogado nomeado para proceder a defesa do réu 

para apresentar os memorais finais escritos, sob pena de revogação de 

sua nomeação e perda dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70459 Nr: 1645-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPMDS, KFPDS, JAFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente, visto que não ficou demonstrado nos autos a renda auferida pelo 

requerido, a serem pagos em favor dos menores a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26 

de setembro de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 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

 Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público às fls. 01/02, nos termos em 

que fora posta em juízo, dando ao réu VANDIQUE MENDONÇA SOUTO, 

como incurso nos artigos 33, “caput”, e 40, inciso III, ambos da Lei n.º 

11.343/2006, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a 

peça inaugural da ação penal.Assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min., 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá o interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR a ré POLIANA MACHADO, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006; e ABVOLVER o réo ODAIR DO LAGO SILVA do crime de 

tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52753 Nr: 1706-47.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSdO, JOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:MT/18.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O

 Ante o exposto, e tudo mais que consta nos autos, com fulcro nos artigos 

1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim condenar o requerido THOMAS GARCIA 

GRIMAS ao pagamento de verba alimentícia no valor de 2 (dois) salários 

mínimos e 50% das despesas extras com vestuário, escola e 

médico-hospitalares, devidos desde a citação, com o vencimento todo dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária informada na 

inicial em nome da genitora da menor, de conhecimento do requerido, 

valendo os comprovantes de depósito como recibo de quitação.É de se 

ressaltar que, se porventura, o requerido se sentir impossibilitado de 

pagar este valor, poderá requerer a revisão “oportuno tempore”.Sem 

condenação às custas e honorários advocatícios, ante 

gratuidade.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de julho de 

2018.Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51453 Nr: 1204-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Francesneia dos Santos Vaz, MRGdS, LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laelso Guimarães da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 Vistos etc.

Abre-se vista a representante do Ministério Público para se manifestar e 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50886 Nr: 958-15.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juciclei Lopes de Oliveira, Adriana Dissegna, 

Funerária São João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Custas a cargo do 

exequenteTransitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41117 Nr: 866-42.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Motos (Fábio de Paulo Araújo ME), 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS REQUERIDOS, para que no prazo legal, 

apresente as Contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 198/vºs/201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66058 Nr: 3055-17.2017.811.0022

 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: Marizete Soares Andrelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Junior Andrelino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo 

negativo em Ref: 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1533-23.2015.811.0022

 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: Cícera Erivania Almeida Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Ivan Quirino Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da juntada do laudo negativo em Ref: 

67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46109 Nr: 1491-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Delazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido da parte requerente de ref. 58.

Proceda-se a devida retificação no Sistema Apolo para a inclusão da 

cessionária no polo ativo.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novo endereço do requerido, expeça-se o mandado de busca e 

apreensão no endereço do requerido, qual seja, Rua Jose Rodrigues da 

Cruz, n° 915, centro, CEP: 78795-000, Pedra Preta-MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66330 Nr: 3188-59.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos ingressada por Vitória Aparecida Ferreira 

dos Santos, neste ato representada por sua genitora Francesneia dos 

Santos Vaz, em desfavor de José Amélio Ferreira de Sousa, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 37, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos, visitas, guarda requerendo a 

homologação do acordo.
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Instado a se manifestar (ref. 41), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 37 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56056 Nr: 1169-17.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP, AVRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a não intimação da parte requerente para comparecer a 

audiência de conciliação, e visando qualquer prejuízo para ambas as 

partes, designo a audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 

2018, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.

Deverá constar no ato de intimação das partes que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60524 Nr: 597-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo Sistema Infojud, expeça-se mandado de citação do executado no 

endereço de ref.37.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 374-11.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Santana Rodrigues, Edmar Jesus de 

Souza, BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wamber - 

OAB:OAB/MT 14.469-4, Mauri Marcelo Bervanço Junior - 

OAB:OAB/PR 42.277

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de ação de obrigação de fazer com ação declaratória 

com indenização por danos materiais e pedido de tutela antecipada 

ingressada por GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO LIMA EM FACE DE BV 

FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ROGERIO 

SANTANA RODRIGUES e EDMAR JESUS DE SOUZA ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Na exordial a requerente realizou acordo extrajudicial com o requerido 

ROGÉRIO SANTANA RODRIGUES e pediu prosseguimento da ação quanto 

a requerida BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS.

Ao final, pugnam a requerida pela procedência do pedido para que seja 

homologado o acordo entabulado entres as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Intime-se a requerida BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para dar prosseguimento no feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45751 Nr: 1345-64.2014.811.0022

 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: João Paulo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da juntada do laudo negativo em Ref: 

46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43632 Nr: 1789-34.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Caninde Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para manifestar 

referente aos Embargos de Declaração de fls 147/154 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59197 Nr: 2572-21.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellen Alves dos Santos, DAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a sentença retro, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58889 Nr: 2421-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane da Rocha, Evanildo Eucares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Marcelo Agdo Cruvinel - OAB:11834

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa não apresentou as razões do 

recurso, sendo assim, intime-se a defesa para apresentar as razões do 

recurso, no prazo legal.

Após intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões.

Apresentada as razões e as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48057 Nr: 2243-77.2014.811.0022

 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: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Nieto Moya - OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos etc.

Reconheço e acolho os embargos de declaração de ref. 61.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Silvana 

Elizabeth Santiago Gonçalves em desfavor de Banco Bradesco S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47421 Nr: 2012-50.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Gomes Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thessia Cristina Marinho 

Oliveira - OAB:GO/37406

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 52 e 118, inciso I, ambos da Lei 

n.º 7.210/84, por conseguinte, DECRETO a regressão cautelar do apenado 

do regime semiaberto para o fechado.Abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a defesa para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se, requerendo o que entender de direito.Expeça-se o 

competente mandado de prisão, alimentando o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe item 7.51 da 

CNGC.Determino o cumprimento do mandado de prisão no endereço: 

QUADRA 37 CONJUNTO B CASA 11 GAMA CENTRAL, BRASÍLIA/DF, CEP: 

72405-370.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59110 Nr: 2530-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Acolho a manifestação de ref. 54.

Sendo assim, intime-se o advogado nomeado, Dr. Edno Damascena, para 

proceder a defesa do réu para apresentar os memorais finais escritos, 

sob pena de revogação de sua nomeação e perda dos honorários 

advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58685 Nr: 2339-24.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Alves Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 
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Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se novamente o advogado nomeado para proceder a defesa do réu 

para apresentar os memorais finais escritos, sob pena de revogação de 

sua nomeação e perda dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47981 Nr: 2212-57.2014.811.0022

 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: Francisco Canide Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851-B

 Vistos etc.

Acolho a justificativa da parte autora de ref. 57.

Assim, determino a realização da perícia conforme determinado na 

decisão de ref. 21.

Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele 

se manifestem no prazo sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a parte 

autora e após a parte ré.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50892 Nr: 961-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062

 Vistos etc.

 Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud não logrei êxito em 

encontrar novo endereço, pois o endereço que consta é o mesmo que já 

contem nos autos desse processo.

Sendo assim, defiro o pleito do Ministério Público de ref. 116, assim 

determino a intimação via edital do réu para comparecer a audiência 

admonitória.

Designo audiência admonitória para o dia 22 de novembro de 2018, às 

16h30min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58995 Nr: 2474-36.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ribeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Vistos etc.

Intime-se novamente o advogado nomeado para proceder a defesa do réu 

para apresentar os memorais finais escritos, sob pena de revogação de 

sua nomeação e perda dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 345-63.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quedis Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, para que no prazo legal, 

apresente as contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 133/vºs/140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45375 Nr: 1149-94.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Oliveira Diolindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de fls. 64/vº - nomeio como Advogada Dativa a Causídica 

militante nesta Municipalidade - Dra. Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - 

OAB/MT nº 19.872/O, para proceder a defesa do Denunciado, bem como 

intimá-la da audiência a ser realizada no dia 05 de setembro de 2018 às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58512 Nr: 2255-23.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC, Adriana Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildásio Castro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Marques Martins 

de Oliveira - OAB:MT/20326/O, Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por Letícia Santos 

Castro representada por sua genitora Adriana Santos Carvalho, em face 

de Gildásio Castro Santos, devidamente qualificado nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil,

Sendo assim, recebo a presente inicial.

A parte exequente peticionou em ref. 35/39, informando que as partes 

estipularam acordo acerca dos alimentos bem como requer a extinção do 

feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.
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As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68159 Nr: 724-28.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TXdS, JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref: 09.

Cumpra-se, conforme requerido.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68267 Nr: 771-02.2018.811.0022

 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: EID, OND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref, 10, intime-se o causídico para 

que apresente procuração em nome de ODAIR NOEL DOMINGOS e a 

petição assinada pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 562-33.2018.811.0022

 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: JGG, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Jose Gonçalo Gonçalves e Lucilene Rosa dos Santos Gonçalves, 

devidamente qualificados nos autos, propuseram a presente ação de 

divórcio consensual.

Aduzindo, em sua exordial, que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 25/05/2001.

Afirmam que devido à incompatibilidade, não havendo a possibilidade de 

reconciliação, sendo certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo de 

ambos.

Assim, desejam oficializar tal situação através do divórcio.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal e a homologação do acordo firmado.

À inicial veio instruída com os documentos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

A cônjuge varoa deseja voltar a usar seu nome de solteira, qual seja 

“LUCILENE ROSA DOS SANTOS.”.

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.

Sem Custas, em face à gratuidade.

Expeça-se o competente 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 de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado 

Custódio, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 2 

(duas) URH, conforme a Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69451 Nr: 1262-09.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, KDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1855-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 
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OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - e em razão da 

desídia do defensor anteriormente nomeado, nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª Daneiele 

Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a defesa da 

requerida, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45524 Nr: 1255-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rezende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 .IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Isento o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.d) nos termos do artigo 

50 do Código Penal e Capítulo 7, Seção 32, itens seguintes da CNGC, 

intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) 

dias.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Marlon 

Fernando Yokada Fernandes, no presente feito, (Ref. 22), arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URHs, conforme a Tabela XIX da 

Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 030/18 - DFKÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,         R E S O L V E:     LOTAR o servidor 

WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA, Analista Judiciário na 

Secretaria da Vara Única /Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Poconé/MT, partir desta data.     Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.     Poconé, 01 de agosto de 2018.           KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juíza de Direito – Diretora do Forotable

 PORTARIA n. 030/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 R E S O L V E:

 LOTAR o servidor WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA, Analista 

Judiciário na Secretaria da Vara Única /Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Poconé/MT, partir desta data.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Poconé, 01 de agosto de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

 Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159354 Nr: 3870-59.2018.811.0028

 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: Adevair Lemes de França

 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: 159354

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes para evidenciar que a mesma laborou em zona 

rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial 

não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2200-83.2018.811.0028

 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: Almir Mendes de Souza, Ana Claudia Mendes de Souza, 

Cristiane Caroline Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Arruda Gimenez, Cangas I I 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora conforme decisão de referência n° 04, que foi 

designado audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 12 de Setembro 

de 2018, às 09h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 528-11.2016.811.0028

 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: José Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 11 e 

manifestar sobre o laudo de ref. 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41609 Nr: 268-75.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1553487

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu patrono constituído, para intimar da nova 

data designada para realização da pericia médica para o dia 05 de outubro 

de 2018, às 14:50min, nas dependências deste Fórum, portanto todos os 

seus exames e os quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 32927 Nr: 1304-89.2008.811.0028

 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: Benedita Francisca de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:1585248

 Intimar para no prazo legal manifesatr sobre retorno dos autos e a juntada 

de ref. 2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153433 Nr: 1687-18.2018.811.0028

 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: Rosana Maria Pires da Silva Mendes, Juan Mendes da 

Silva, Eloiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENES, 

Cangas I I Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora conforme decisão de referência n° 04, que foi 

designado audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 12 de Setembro 

de 2018, às 09h20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115364 Nr: 3073-88.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Silva de Proença

 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: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento- Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 115364

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74306 Nr: 2291-23.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Francisca de Campos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar juntada de ref.56

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144310 Nr: 5900-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Docarma de Almeida Santos

 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: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagoto- Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 144310

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85036 Nr: 274-43.2013.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Alves dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Zeneida Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enéas Paes de Arruda - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 85036

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação 

manifestando acerca do ofício de fl. 410.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32930 Nr: 1301-37.2008.811.0028

 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: Ney Galdino 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: Tiago Dantas 

Pinheiro-Procurador Federal - OAB:1585287

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu patrono constituído, para intimar da nova 

data designada para realização da pericia médica para o dia 05 de outubro 
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de 2018, às 13h:50min, nas dependências deste Fórum, portanto todos os 

seus exames e os quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159392 Nr: 3880-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Battista Meriquadro

 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:

 CÓDIGO: 159392

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes para evidenciar que teve um relacionamento com 

a de cujus nem que a mesma laborou em zona rural, dessa forma, tendo 

em vista que os documentos acostados na inicial não são suficientes para 

a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, nos termos do art. 321 

do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do 

CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 2439-34.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Pedroso 

Marques - OAB:171045/SP

 Certifico que faço a INTIMAÇÃO DAS PARTES, conforme Despacho de 

fls. 165, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento do 

acordo de fls. 145/146. E requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32928 Nr: 1303-07.2008.811.0028

 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: Mercia Perpetua Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa-Procurador Federal - OAB:3920

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu patrono constituído, para intimar da nova 

data designada para realização da pericia médica para o dia 05 de outubro 

de 2018, às 13h:30min, nas dependências deste Fórum, portanto todos os 

seus exames e os quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117623 Nr: 373-08.2016.811.0028

 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: EPMMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTKdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112661

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de divórcio proposta por ELISANGELA PEREIRA 

MARQUES MACHADO DE PAULA em face de WELTHON THERCILIO KOCH 

DE PAULA.

 Depreende-se dos autos que as partes casaram-se em 03.10.2010 e 

estão separados de fato desde o ano de 2012.

 Narra à autora que desta união adveio o nascimento do filho Davi Lucas.

 Em virtude de estar em lugar incerto e não sabido o requerido foi citado 

por edital (ref. 14).

 A DPE foi nomeada curadora especial do requerido (ref. 26).

 Contestação apresentada (ref. 31).

 Instado a manifestar, o IRMP pugnou pelo saneamento e designação de 

audiência (ref. 42).

A autora foi intimada a manifestar-se acerca da contestação (ref. 46/50).

 Pois bem.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 Em consonância com o parecer ministerial, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 15h30min.

Intime-se 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.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104528 Nr: 47-82.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC- Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 854 caput do CPC, DEFIRO O 

ARRESTO de ativos financeiros existentes em nome da Executada no 

valor indicado pelo Exequente correspondente a R$1.901,92 (hum mil 

novecentos e hum reais e noventa e dois centavos).Após, se positivo o 

arresto, INTIME-SE o Exequente para que apresente nos autos novo 

endereço pessoal da Executada para que se proceda a intimação pessoal 

na forma do artigo 854, §2º do CPC.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154271 Nr: 1983-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 154271

DESPACHO

VISTOS,

Certifique quanto a apresentação de contestação.

 Defiro o pedido de ref. 27. Expeça-se mandado de avaliação do bem 

penhorado (ref.23), (art. 523, § 3º do CPC/2015).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (arts. 272 e 273 do NCPC), ou, na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 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: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 
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ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 148339

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido do requerido para produção de prova pericial (ref. 64).

Para tanto, nomeio o engenheiro AMAURI MALHEIROS DOS SANTOS para 

realizar a perícia técnica especializada em Engenharia Elétrica no medidor 

de energia instalado no imóvel do requerente, podendo ser localizado na 

Rua J, nº 5, Terra Nova, Residencial Topázio, Cuiabá-MT, Fone (65) 

9928-9820 / 8442-0725, e-mail amaurimalheiros@hotmail.com.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerido em igual prazo.

 Havendo concordância, proceda-se o requerido com o depósito, no prazo 

de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, 

§ 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133378 Nr: 1301-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIRES MARQUES DE ARRUDA E MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamis Gonçalves da Silva, Gilmar Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 133378

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Despejo com pedido de tutela antecipada.

Citado, o requerido não contestou.

O autor manifestou pela decretação de revelia a ref. 55.

Todavia, é de se salientar que ela não induz à presunção de veracidade, 

um de seus efeitos, face à natureza da causa, em consonância com o art. 

345 inciso II c/c 346 inciso II, ambos do CPC/2015.

 Dessa forma, DECRETO A REVELIA.

Homologo o pedido de desistência em relação a Gilmar.

 Tendo em vista que não há provas suficientes para o julgamento 

antecipado nos termos do art. 396 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora 

para especificar as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 

348 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146623 Nr: 7364-63.2017.811.0028

 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: Aigo Cunha de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adalto Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146623

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuida-se de pedido de reconsideração que indeferiu o pedido de 

parcelamento de custas de distribuição da presente demanda.

O autor acostou aos autos documentos que atestam a indisponibilidade de 

seus bens.

Pois bem.

De início, cumpre mencionar que os documentos estão praticamente 

ilegíveis.

Da análise das escrituras não é possível aferir o valor dos imóveis 

indisponíveis e dificilmente se lê a localização e a descrição dos bens.

Igualmente, não há qualquer informação que ateste que o autor detém em 

seu nome tão somente dois imóveis.

Ademais, a comprovação de insuficiência de recursos para custear as 

despesas de distribuição da ação necessita de conjunto probatório 

completo e contundente, fato não alcançado pelo autor.

Nesse diapasão, ante a inexistência de novos fatos ou provas 

supervenientes capazes de modificar a decisão anteriormente proferida, 

não há que se falar em reconsideração.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de ref. 09.

Intime-se o autor.

Cumpra-se decisão de ref. 04 em seu inteiro teor.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 2489-55.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Por todo o exposto, INDEFIRO as pretensões do Excipiente, e dou 

prosseguimento ao feito.INTIME-SE o Exequente para pagamento de todas 

as custas pendentes dos atos já realizados, bem como pagamento de 

diligencias para Penhora e Avaliação, conforme certidão Ref.16, sob pena 

de extinção do processo, no prazo de 5(cinco) dias.INTIME-SE o 

Executado para, querendo, apresentar embargos no prazo de 

30(trinta)dias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121647 Nr: 1434-98.2016.811.0028

 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: Marina Terezinha de Arruda Santos

 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: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde o dia 

11.01.2009 (dia seguinte à cessação do benefício) nos termos do art.43 

da Lei 8.213/91, devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em 

vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias 
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sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte 

mil reais). Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: Marina Terezinha de Arruda Santos2.Benefício concedido: 

Auxílio Doença3.Data do início do pagamento: 11.01.20094.Renda mensal 

inicial: a calcular. 5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130808 Nr: 146-81.2017.811.0028

 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: Sidonio da Silva, Maria José da Silva, Maria Antonia da 

Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio da Silva, Benedita Engracia de Almeida 

Silva, Dalva Lucia da Silva, Maria Lúcia Soares da Silva, Maria Catarina da 

Silva, Benedito da Silva, Giovany Gonçalo de Barros, David Garcia Pinheiro 

Junior, Deizo da Silva Gomes, Wita da Silva Pinheiro, Geovana da Silva 

Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, SERGIO GOMES DOS SANTOS - OAB:21610/MT

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Tendo em vista a renúncia do advogado que atuava em favor da 

requerida GEOVANA, INTIME-SE a parte para constituir novo patrono no 

prazo de 10 (dez) dias.

2. Verifica-se dos autos que as partes não foram intimadas para a 

assentada, razão pela qual REDESIGNO para audiência de instrução e 

julgamento para o dia 2.8.2018 às 15h00min.

3. Às providências necessárias

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

ADVOGADO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JACKS SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013579-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013579-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSIMARY ANTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Das preliminares Ausência de protocolo de atendimento da não 

contratação dos serviços. Esta preliminar se confunde com o mérito da 

questão que será devidamente analisada. E a provocação do judiciário já 

faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. 

Ademais o ato questionado persiste no tempo, legitimado a requerente e 

fazendo surgir o seu interesse de agir. Cabe ressaltar que os Juizados 

Especiais norteiam-se pelos princípios da informalidade e celeridade, 

contentando-se tão somente com a descrição dos fatos e dos 

fundamentos, sendo desnecessária a caracterização técnica de tais 

elementos na inicial, consoante se infere do artigo 14, §1º da Lei n. 

9.099/95. Ademais, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo autor 

é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, além do que, conforme 

anteriormente mencionado, a lide se baliza no reconhecimento da 

existência ou não de suposto dano moral sofrido, prática essa que vai de 

encontro às normas prescritas no Código de Defesa do Consumidor. Por 

tais razões, rejeito as preliminares suscitadas em sede de contestação. 

Do mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, que 

move ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA em face de TELEFONICA S/A 

(VIVO) A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da reclamada, cuja origem a Reclamante alega 

desconhecer, sendo certa que jamais firmou qualquer contrato com a 

Reclamada que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, porem não logrou 

comprovar a solicitação do serviço oferecido, pois, não foram juntados 

aos autos nenhum documento para a comprovação da contratação, em 

especial o contrato nem o áudio via atendimento call-center. Afirma que a 

requerente migrou para modalidade pos-paga. Em que pese a requerida 

juntar nos autos as faturas geradas e ao relatório detalhado com as 

ligações, esta não demonstrou a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, ou seja, não juntou a forma pela qual foi contratada o plano, não se 

eximindo do ônus que lhe cabia. Portanto, restou demonstrado a 

inexistência do referido débito. Em fase de impugnação a parte requerente 

alega que não houve nenhuma contratação e desta forma os danos 

morais são devidos. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que não ficou demonstrada a contratação do plano, 

se realizada de forma válida, por intermédio de call-center deveria ter 

juntado a gravação. 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. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do 

crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 
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caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outra 

negativação anterior a anotação em análise nos presentes autos. Nesse 

particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado 

no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, no 

extrato do SPC/SERASA acostado a inicial consta outra restrição, anterior 

a que esta sendo discutida nos autos, inserida em 19/12/2015 – R$ 229,30 

- Banco Bradesco, meses antes da inserção do débito da empresa 

requerida, o que por si só já justificaria a negativa de indenização, com 

fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em acréscimo, 

denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge mencionar que 

passível de indenização é aquele dano consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse 

modo, em decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que 

se falar em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente 

não comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do referido débito da requerente no valor de R$ 

172,48 (cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)– contrato 

n. 2131949875, bem como TORNAR definitiva a liminar deferida no Id 

8632775, para a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo 

de órgãos de proteção ao crédito, somente do débito supracitado. 

DETERMINAR o cadastro do patrono no polo passivo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HIRNO ELENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017352-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INFORMAÇÃO DO SERASA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57218 Nr: 852-11.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Gazin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Silva Bretas - 

OAB:31997/PR, Julio Cesar Tissiani Bonjorno - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial e por consequência a extinção do feito com julgamento do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; bem como 

CONFIRMO a liminar já concedida, tendo em vista que o débito existente foi 

devidamente quitado, conforme as alegações da requerida. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95.Sentença publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis 

DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50552 Nr: 2627-95.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BiéAuto Service

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 Ante ao exposto, opino pela PROCEDENCIA do pedido de execução da 

sentença. Encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial a fim de atualizar o 

débito exequendo, com a aplicação da multa do art. 475-J.Intime-se o 

exequente para indicar bens para penhora.Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença 

publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 2626-13.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BiéAuto Service

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT
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 Ante ao exposto, opino pela PROCEDENCIA do pedido de execução da 

sentença. Encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial a fim de atualizar o 

débito exequendo, com a aplicação da multa do art. 475-J.Intime-se o 

exequente para indicar bens para penhora.Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença 

publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54366 Nr: 320-37.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Santana Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c 38 

paragrafo único da lei 9.099/95.Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença publicada no 

APOLO.Ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 126-37.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bié Auto Service

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 Ante ao exposto, opino pela PROCEDENCIA do pedido de execução da 

sentença. Encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial a fim de atualizar o 

débito exequendo, com a aplicação da multa do art. 475-J.Intime-se o 

exequente para indicar bens para penhora.Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença 

publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 33501 Nr: 1425-20.2008.811.0028

 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: Laercio Jorge Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A, Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, 

Multicom Telecomunicações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17603-A/MT, Luciano Luis Brescovici - OAB:6814, 

Miriam Gonçalves Barbosa - OAB:11795, WILSON ROBERTO 

PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032

 ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos constante da 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015.Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença publicada no Apolo.Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações.Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000449-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR)

F. B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000449-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAPHAEL BORGES DE SOUZA, FERLA BORGES PEREIRA RÉU: 

GILSON GERCINO DE SOUZA Considerando a manifestação ministerial, 

bem como o pedido da parte autora feito em audiência de conciliação, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

15h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000634-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAEL PEREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 5417-12.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura Alves e Santos Ltda - ME, KELLY 

TIESSA SANTOS, Roolderlairon Moura Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram citados nestes 

autos, nos termos da decisão proferida por este Juízo (REF 7) e nada 
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apresentaram ao processo, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 5417-12.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura Alves e Santos Ltda - ME, KELLY 

TIESSA SANTOS, Roolderlairon Moura Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97001 Nr: 930-28.2018.811.0059

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo da Comarca de Chapadão do Sul/MS, ou compareça na secretaria 

da 1ª Vara para retirar a precatória supra e tomar as devidas providências 

para sua distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 6201-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data anexei no mandado de 

prisão civil o novo endereço do executado, constante nos autos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 10848-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, WILMAR JOSÉ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, Mario Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 Sobre a contestação apresentada, intime-se a parte autora para, caso 

queira, apresentar impugnação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61070 Nr: 3824-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esbulhadores Desconhecidos, Klayson 

Damacena, Silas Pereira de Oliveira, vulgo "Irmão", Arlindo de Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 DECISÃO

Encerrada a instrução, abra-se vista a parte autora e parte ré para, em 

prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96664 Nr: 737-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em pesquisas realizadas por meio do Sistema INFOJUD, visando eventual 

localização do requerido Renato Correia, constatou-se o seguinte 

endereço: Rua Valentin Bittencourt, nº 1722, Bairro Cidade Jardim, na 

cidade de Catanduvas- SC.

Assim, consoante o novo endereço, determino a citação do requerido.

 Expeça-se o necessário, conforme ref. 05.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47802 Nr: 3578-54.2013.811.0059

 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: Edir da Rocha Taveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:MT 14.948, José Marcio de Oliveira - OAB:MT 14.247, Maria de 

Lourdes Ribeiro - OAB:11646- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A

 Assim, ante o exposto, acolho a preliminar arguida e EXTINGO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48252 Nr: 4019-35.2013.811.0059

 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: Katia Lisboa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Geraldo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNDYELLA ELIZABETH 

BORGES PAGOTO - OAB:27542

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Ao mesmo tempo, 
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CONCEDO a guarda unilateral e definitiva da infante A.L.R. para seu 

genitor, Sr. JOSÉ GERALDO DA ROCHA, consignando que, nas férias 

escolares, a criança deverá permanecer metade do período com a 

genitora, além de finais de semanas (das 08h00 de sábado às 08h00 de 

segunda) e feriados alternados. Expeça-se o respectivo termo de 

compromisso.Defiro os benefícios da justiça gratuita para as partes. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC). Esses valores só poderão 

ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado 

econômico da vencida no prazo de até cinco anos contados do trânsito 

em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 4764-10.2016.811.0059

 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: MARLENE ABREU LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 (...)POSTO ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, a fim de determinar o bloqueio nas contas 

bancárias do requerido no valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e 

oitocentos reais), com objetivo de possibilitar a realização do procedimento 

cirúrgico, a qual a autora necessita com urgência.Considerando a 

resposta positiva da ordem de bloqueio, via BACENJUD, conforme extrato 

em anexo, intimem-se os requeridos para, no prazo de 10 dias, 

manfiestarem sobre o bloqueio efetuado.Sobre o pedido de ref. 71, 

manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105923 Nr: 5992-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Siroti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lingre Custódio dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Sérgio Fassina - 

OAB:41508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 02, intime-se a parte autora para o 

recolhimento das custas devidas.

 Com o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, após, devolva-se 

com as baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 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: Paulo Resplande de Araújo

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada sua renda 

mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, com termo inicial em 31.07.2017 (fl. 16), data 

da cessação indevida.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 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: Paulo Salem Pereira 

Gonçalves - OAB:OAB/MT 18220

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 37.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20091 Nr: 755-78.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado nas fls. 96/98, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 305-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdC, RAC, DFCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar os advogados dativos para retirar a 

certidão de credito de honorarios nesta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66809 Nr: 2020-42.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ribamar da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camara Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Aqui se tem ação de cobrança de adicional noturno, proposta por JOSÉ 

RIBAMAR COSTA NETO em face de CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO XINGU/MT.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

arquivamento do feito.

Ficou pactuado que a ré pagará ao autor o montante de R$15.000,00 

(quinze mil reais), a título de indenização de horas extras não adimplidas, 

cujo pagamento se dará mediante 04 (quatro) parcelas mensais.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitado em julgada e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 726-86.2015.811.0059

 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: SBBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW, EMW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Isento de custas e despesas processuais, 

considerando que o feito processou-se com os benefícios da justiça 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 66809 Nr: 2020-42.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ribamar da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camara Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Vistos.

Aguarde-se em cartório a apresentação da contestação no prazo legal.

Transcorrido o prazo, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias.

Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 217-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA - QUÍMICA, PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ASSIS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELA DITTMAR RAGHIANT - 

OAB:9045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104868 Nr: 5410-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleudistron Francisco 

Cabral - OAB:12023, Paulo Henrique Martins da Silva - 

OAB:39239-GO

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Arauna/GO, para 

oitiva da testemunha ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA.

Assim sendo, designo audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13h00min (horário oficial de Cuiabá/MT) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 5392-28.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero André Braz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathan Porto Lima - 

OAB:39524-GO

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo Federal da Subseção 

Judiciária de Rio Verde/GO, para oitiva da testemunha MARCO ANTÔNIO 

FREITAS MARTINS.

Assim sendo, designo audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13h15min (horário oficial de Cuiabá/MT) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77446 Nr: 1358-44.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janari Wanderley da Costa, alcunha "Pura 

Bucha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - 

OAB:15563/MT, Carlos Melgar Nascimento - OAB:17735/MT, Lisley 

de Carvalho Kavasaki - OAB:20063/MT, Ricardo Grande da Cunha 

Filho - OAB:19985/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido Defensorial retro.

 Assim sendo, considerando que o reeducando JANARI WANDERLEY DA 

COSTA encontra-se custodiado no Presídio PM Major Zuzi Alves da Silva, 

Comarca de Água Boa/MT, remetam-se o presente executivo de pena à 

referida Comarca para unificação das reprimendas do apenado.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72954 Nr: 4814-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizama Batista da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Defiro o pedido da defesa retro. Assim, redesigno a continuação da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Outrossim, diante da não localização da testemunha Brunielli, abra-se vista 

ao MPE para manifestação.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41810 Nr: 1588-68.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 DESPACHO

Aguardem-se o requisito temporal para progressão de regime.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21673 Nr: 696-45.2013.811.0019

 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: ICLrpMRCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978/O

 Processo n.º 696-45.2013.811.0019

Código n.º 21673

Vara Única

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com 

Alimentos, ajuizada em favor do menor ISAQUE CORREIA LOPES, 

representado por sua genitora MARIA REGINA CORREIA LOPES, em face 

de ADEMIR SANTANA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Fora designada audiência de conciliação para 17/08/2018, às 14hrs00min.

Ocorre que, o causídico do requerido vem, através de petitório de fls. 103, 

requerer que a supradita solenidade seja redesignada, tendo em vista que 

tanto ele, quando o requerente moram em Tangará da Serra – MT, e que 

nesse mesmo dia, este causídico participará de outra audiência naquele 

Município, razão pelo qual não poderia comparecer a audiência desse 

Município.

 Diante disso, DEFIRO o pedido acima e DETERMINO que a Secretaria 

proceda à remessa dos autos ao (a) Conciliador (a) deste Juízo, para a 

redesignação da devida audiência conciliatório conforme sua pauta.

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos /MT, 31 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35411 Nr: 1322-25.2017.811.0019

 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: Loreni dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de fls.316, quanto ao depoimento pessoal 

da parte requerente, pois ocorreu a preclusão consumativa para a 

produção de provas.E, finalmente, certifique à secretaria a juntada das 

custas das diligências pendentes.Após, aguardem a realização de 

audiência a ser realizada em 24/08/2018 às 13:30.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos /MT, 31 de 

julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11050 Nr: 51-25.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andares - Associação Novorizontina de 

Desenvolvimento Artístico e Social.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:Mat. 1380475, Solange de Holanda Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 51-25.2010.811.0019 – CÓDIGO: 11050 – NÚMERO/ANO: 

223/2010

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EXECUTADO(S): ANDARES – ASSOCIAÇÃO NOVORIZONTINA DE 

DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E SOCIAL

VALOR DO DÉBITO: R$ 855,66 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), em 05 de março de 2013.

PRIMEIRO LEILÃO: 05 de setembro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 05 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através dos sites 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01) 01 (um) Monitor marca Provien 17”, 

avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 02) 01 (uma) CPU marca 

CCE da Intel, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 03) 01 

(uma) Mesa de som, marca Cicloton – CRM 10-4, avaliada em R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), em 

30 de julho de 2011.

**O valor da avaliação poderá ser atualizado até a data do Leilão**

DEPOSITÁRIO: NILSON MOREIRA DA SILVA, Avenida Mestre Falcão, nº. 

156, Centro, Novo Horizonte do Norte/MT.

ÔNUS: Nada consta.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial 

Rural, FAMATO nº. 67/2013.
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COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

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.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimado o executado ANDARES – 

ASSOCIAÇÃO NOVORIZONTINA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E 

SOCIAL, na pessoa de seu(a) Representante Legal NILSON MOREIRA DA 

SILVA, 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.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 

nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

Porto dos Gaúchos/MT, 31 de julho de 2018.

Rogério Dorneles do Nascimento

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1426-80.2018.811.0019

 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: Luiz Ferronato Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Aparecida Bilieri Pazio, Pedro Pazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Augusto de Castro 

Claro Gomes - OAB:333668/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para 

providenciar o solicitado no documento oriundo da comarca de 

Mangueirinha juntado na ref. 17, no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39900 Nr: 599-17.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera Lopes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:Mat:. 1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 Autos Código 39900

 Vistos. Etc.

 Ante o depósito informado às fls. 37, intime-se a parte autora na pessoa 

de seu causídico para que este informe nos autos a sua conta bancária, 

bem como a conta bancária da autora para fins de vinculação e 

transferência dos valores devidos.

 Após, nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 31/07/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143529 Nr: 1005-96.2018.811.0017

 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: Mariana Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onaisser Martins de Souza, Município de São 

Félix do Araguaia-MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 CÓDIGO: 143529

Vistos, etc.

Trata-se de ofício juntado pela Delegacia de Policia Judiciária Civil 

informando a impossibilidade de cumprimento do ofício requisitório de nº. 

nº2014/2018.

De igual modo, juntou-se ofício do Secretário de Saúde local alegando que 

está impossibilitado de arcar com os custos adicionais para deslocamento 

dos policiais acompanhantes da equipe de Saúde até a cidade de 

Abadiânia/GO.

Pois bem.

Considerando que o município requerido entende como necessário que o 

encaminhamento do paciente à clinica de internação seja acompanhado 

por um policial.

 Considerando ainda que os policiais que estiverem de serviço, ao se 

afastarem da sede, em caráter eventual ou transitório, necessitam do 

pagamento de diárias para cobrir as despesas de hospedagem e 

alimentação.

Contudo, tendo em vista a informação acostada aos autos de que o 

processamento de pedido de diárias por parte da Policia Civil requer o 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias, e que o deslocamento de apenas um 

servidor nesses casos, fere o que dispõe a portaria que regulamenta o 

procedimento operacional padrão da polícia.

Caberá ao município requerido arcar com o custeio das diárias dos 

Policiais Civis, requerendo posteriormente o reembolso perante o órgão 

estadual competente.

 Assim, DETERMINO que o Município requerido proceda ao custeio das 

diárias dos investigadores de polícia indicados no ofício nº. 1028/2018 

DP/SFA, quais sejam: Marcos Antonio Arruda Silva e Frederico Stevanato 

Rocha no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) – deslocamento 

interestadual.

 Ressalto, por fim, que a parte requerida busca a todo custo eximir-se do 

cumprimento de determinação judicial exarada em data de 16/04/2018. 

Assim, determino que a liminar seja efetivamente cumprida na data ao qual 

se comprometeu a municipalidade (01/08/2018 – fl. 111), sob pena de 

bloqueio imediato das contas públicas.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31 de Julho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 794 Nr: 39-37.1998.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Egidio Taques Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Em observância ao disposto no artigo 1.010, §3.º, do CPC, esgotado o 

prazo supra, com ou sem a manifestação da Parte, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 1462-46.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Catarina Tretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a Parte autora nas custas e 

despesas processuais, observado a o regime jurídico da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Félix do 

Araguaia/MT, 16/07/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 589-41.2012.811.0017

 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: Divino Kunio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE JESUS ROCHA - 

OAB:48.825, ERICK ARAÚJO MIRANDA - OAB:48.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:I)- CONDENAR a parte 

requerida a pagar ao autor, a titulo de indenização por danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde a data do evento danoso – 30/01/2012 (Súmula 54 

do STJ);II)- CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor indenização por 

dano material no valor de R$ 1.022,88 (um mil e vinte e dois reais e oitenta 

e oito centavos) acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (Súmulas 43 e 54 do 

STJ). Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, 

inciso I do CPC e Súmula 326 do STJ. Não havendo recurso voluntário, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 500 

(quinhentos) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença 

ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 

496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia- MT, 01 de agosto de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34539 Nr: 582-49.2012.811.0017

 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: Odete Maia de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 34539

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão em mídia acostada aos autos à fl. 62, desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Assim, não havendo outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a instrução processual. Encontrando-se o feito maduro para 

julgamento, mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 01 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 276-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO CASTILHO DE 

MORAES - OAB:7247

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

as partes a se manifestarem sobre decisão de folhas retro, no prazo de 5 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 928-92.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Ribeiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora RAIMUNDA RIBEIRO VIANA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 
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do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 276-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO CASTILHO DE 

MORAES - OAB:7247

 Certifico e dou fé que as partes participaram da audiência agendada na 

presente data, restando infrutífera a possibilidade de acordo, conforme 

termo acostado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 276-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO CASTILHO DE 

MORAES - OAB:7247

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Mediação/Conciliação para o dia 04 de outubro de 2017, às 13:00 

horas-MT. Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados 

intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 276-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO CASTILHO DE 

MORAES - OAB:7247

 Vistos.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do art. 3º, § 2º do NCPC, que 

consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparado na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus advogados, se o caso, a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação a ser designada, pelo Sr. Gestora do Centro, para 

oportunizar lhes conciliação.

Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 999-74.2017.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAILA MUNIQUE DA SILVA CORREIA, 

Rg: 25678736, Filiação: Whilian Alabib da Silva e Antonio Correia da 

Rocha, data de nascimento: 19/08/1998, brasileiro(a), natural de 

Apiacás-MT, Telefone (66) 9 8413-3877. 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: PROCESSO/CÓDIGO Nº 61136 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de THAILA MUNIQUE 

DA SILVA CORREIA, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de 

ANDRE DE SUE BORGES. Após o deferimento da medida protetiva, o 

requerido foi intimado e a vítima não localizada. Decido. Tem-se que 

passados mais de 06 (seis) meses do deferimento da medida, somada ao 

fato de a vítima não mais ser localizada, evidenciando o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito, julgo procedente o presente incidente 

processual, mas revogo as medidas protetivas outrora deferidas, 

acolhendo o parecer ministerial de fl. 15 como razão de decidir. Intime-se o 

requerido e a vítima por edital. Após, arquive-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 07 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53625 Nr: 187-37.2014.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues Socoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO RODRIGUES SOCORÉ, Cpf: 

05635041108, Filiação: Maria Lucida Socoré Surubi e Manoel Rodrigues 

Petian, data de nascimento: 04/10/1979, brasileiro(a), natural de Porto 

Esperidião-MT, convivente, trabalhador braçal e atualmente em local 

incerto e não sabido ANA ESPINOSA DOS SANTOS, Filiação: Constantino 

Espinosa Berrarano e de Ana dos Santos Tomichá, brasileiro(a), natural 

de Bilhasõn-BO, casado(a), cozinheira e costureira. 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: PROCESSO/CÓDIGO Nº 53625SENTENÇAVistos, etc.Medida 

protetiva deferida por prazo determinado (fls. 12/13), com as partes 

intimadas (fl. 17).A vítima não se manifestou sobre a necessidade de 

prosseguimento das medidas protetivas, e ainda, renunciou do direito de 

representar criminalmente contra o ofensor (fl. 10).Nesse sentido, 
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cumpra-se a decisão de fl. 24.Diante da desídia da vítima, que demonstra 

não possuir mais interesse pela continuidade das cautelares, e, 

cuidando-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.Encontrando-se a vítima 

em lugar incerto e não sabido, intime-se por edital.Intime-se o requerido 

pessoalmente, não sendo encontrado, intime-se por edital.Ciência ao 

Ministério Público.P.R.I.C.Após, arquive-se.Porto Esperidião/MT, 24 de 

novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30089 Nr: 1142-10.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Adriano Nunes, José Antonio de Souza 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO ADRIANO NUNES, Cpf: 

03342899123, Rg: 2102311-5, Filiação: Conceição Nunes, data de 

nascimento: 29/05/1989, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

MIRANDA, Cpf: 01444401130, Rg: 001182544, Filiação: Manoel Barbosa 

Miranda e Francisca de Souza Miranda, data de nascimento: 03/10/1980, 

brasileiro(a), natural de Bataiporã-MS, serralheiro, pedreiro, serv gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo Criminal nº 1142-10.2010.811.0098 Código nº 30089 

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réus: Sérgio Adriano 

Nunes e José Antonio de Souza Miranda VISTOS, Versam os presentes 

autos sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual contra 

SÉRGIO ADRIANO NUNES e JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA, 

devidamente qualificados às fls. 01-I/1-J, como incursos nas disposições 

do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art.71, caput, ambos do Código Penal. 

Consta na peça acusatória que no dia 29 de setembro de 2010, por volta 

das 17h00min, nas Dependências do estacionamento do Mercado 

Catarinense, na Avenida Principal, centro, nesta Comarca, os 

denunciados, com consciência e vontade, e unidade de desígnios 

subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) capacete, 

de cor preta, da vítima Suzemar Paulino da Silva; 01 (uma) pasta de cor 

preta, contendo os documentos pessoais, da vítima Hermenegildo Reis 

José de Brito; e 01 (uma) bicicleta, marca Monark, modelo Barra Circular, 

de cor vermelha, n° FF00303, da vítima Nelson Almeida(fls. 01-I/01-L). 

Declarações das vítimas prestadas no inquérito às fls. 05/07. 

Interrogatórios policiais às fls. 02/04. Auto de apreensão às fls. 15. Termo 

de entrega às fls. 19/21. A denúncia foi recebida na data de 26/10/2010, 

por meio da decisão de fls. 40. Os réus foram citados às fls. 42/verso e 

43. Antecedentes criminais acostados às fls. 51. Resposta à acusação 

apresentada pelo réu José Antônio de Souza Miranda às fls. 44/46, e pelo 

réu Sérgio Adriano Nunes às fls. 64/67. Na Audiência de Instrução e 

Julgamento foram inquiridas as testemunhas André Garcia de Faria, Saul 

Miguel Catelan e Flávio Igo de Souza Seba e os acusados devidamente 

intimados deixaram de comparecer a solenidade (fls. 90/94). Em alegações 

finais, apresentada em audiência o Ilustre Representante do Ministério 

Público pugnou pela condenação dos denunciados nas penas do artigo 

155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 90). A 

defesa dos réus Sergio Adriano Nunes e José Antônio de Souza Miranda 

requerem a absolvição por serem considerados inimputáveis em razão da 

comprovada dependência química, com fundamento no art. 397, inciso II, 

do Código de Processo Penal (fls. 96/99 e 117/121). É o relatório. 

Fundamento e decido. Como relatado, trata-se de processo criminal levado 

a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério 

Público de condenação dos réus Sergio Adriano Nunes e José Antônio de 

Souza Miranda, nas disposições do artigo art. 155, § 4º, inciso IV, c/c 

art.71, caput, ambos do Código Penal. Cumpre registrar, inicialmente, a 

presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad causam, 

possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de 

agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de 

Processo Penal). Da mesma forma, estão presentes os pressupostos 

processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, 

capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação. 01) SÉRGIO ADRIANO NUNES 

I.I – MATERIALIDADE A materialidade delitiva do crime de furto qualificado 

pelo concurso de agentes encontra-se suficientemente comprovada no 

caderno processual, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), 

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15), Termo de Entrega (fl. 19/21), 

depoimento das testemunhas (fls. 02/04). I.II – AUTORIA A autoria, por sua 

vez, é certa e inquestionável em relação ao denunciado, através do 

acervo probatório encartado aos autos, somada aos depoimentos 

prestados pelas testemunhas e declarações da vítima. O painel probatório 

produzido em juízo está em perfeita sintonia com os indícios colhidos na 

fase do inquérito, comprovando que o acusado efetivamente praticou o 

crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. O réu apesar de 

devidamente citado/intimado não compareceu em juízo para ser 

interrogado em audiência, mas confessou os fatos que lhe são imputados 

no interrogatório policial fls. 08/09). As testemunhas, em seus 

depoimentos (CD-Rom fl.94), confirmaram em seus exatos termos a 

denuncia, descrevendo com exatidão o delito, bem como apontando como 

seu autor o acusado Sérgio Adriano Nunes. Portanto, diante da 

comprovação inequívoca da materialidade e autoria do acusado na prática 

do crime tipificado no art. 154, § 4º, inciso IV, do Código Penal, merece 

acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, máxime 

considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou 

culpabilidade. Não se discute, também, a qualificadora do concurso de 

agentes imputada aos acusados, que a confessaram com riquezas de 

detalhes em seus depoimentos perante a autoridade policial. Tal 

qualificadora foi também confirmada pelas testemunhas, não se 

justificando seu afastamento. Destarte, comprovadas a autoria e 

materialidade do delito, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou 

culpabilidade, impõe-se a condenação. De outro lado, importante registrar 

a inviabilidade do reconhecimento do Princípio da Insignificância, pois, 

embora pareça ser ínfimo o valor dos bens furtados, assim como tais bens 

foram restituídos às vítimas, denota-se que os requisitos ensejadores para 

o reconhecimento de tal princípio não restaram comprovados. A 

jurisprudência é unânime no sentido de que, mesmo diante da pequena 

monta do bem subtraído, deve-se levar em conta para a aplicação do 

instituto da bagatela o desvalor da conduta do agente, sendo certo que o 

baixo valor da res furtiva influenciará na aplicação da pena. Neste sentido: 

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BICICLETA. 

OBJETO DE VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pelo agente 

não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela 

– tentativa de furto de uma bicicleta, avaliada em R$ 90,00 –, não se insere 

na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No 

caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor 

insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência 

de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da 

insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio 

insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a 

possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade 

da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado 

ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a 

falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a 

pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso 

provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar 

o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro 

grau.” Por fim, a defesa alega nas Alegações Finais, que os acusados são 

inimputáveis, toda via, não há nos autos provas que na época dos fatos 

os mesmos faziam usos excessivos de entorpecentes, ademais tal 
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alegação deveria constar antes do momento processual presente. 

Portanto rejeito. 02) ACUSADO JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA MIRANDA I.I – 

MATERIALIDADE A materialidade delitiva do crime de furto qualificado pelo 

concurso de agentes encontra-se suficientemente comprovada no 

caderno processual, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), 

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15), Termo de Entrega (fl. 19/21), 

depoimento das testemunhas (fls. 02/04). I.II – CO-AUTORIA A co-autoria, 

por sua vez, é certa e inquestionável em relação ao denunciado JOSÉ 

ANTONIO DE SOUZA MIRANDO. Inicialmente, cabe consignar que as 

testemunhas reconheceram em juízo a participação de um segundo 

indivíduo na prática do crime (CD-Rom de fls. 94). Na fase de inquérito, o 

co-autor JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA além de confessar o crime, 

confirmou a participação de SERGIO ADRIANO NUNES na empreitada, 

verbis: “(...) é verdadeira a imputação do crime sob investigação nos 

autos de IP nº 084/2010, versando sobre FURTO QUALIFICADO; Que é 

dependente químico faz uso de substancia entorpecente “pasta base de 

cocaína” por mais de seis anos (...) que o interrogando e SERGINHO 

ingeriram muita bebida alcoólica, no período diurno e estavam muito 

embriagados; que no final da tarde resolveram adentraram no 

estacionamento do Supermercado Catarinense, visando subtrair alguns 

pertences de clientes que encontrava no seu interior. Que furtaram um 

capacete, uma bicicleta e uma bolsa (...)” (fls. 11/12). Não se descuida 

que a delação de corréu é elemento de prova suficiente para embasar o 

édito condenatório quando harmonioso com o conjunto processual 

probatório. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já consolidou o 

entendimento de que “a delação do co-réu tem induvidoso valor probatório, 

quando se oferece como um dos elementos do conjunto da prova em que 

se funda o decreto condenatório.” (STJ – HC nº 16.774/MS – Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido – 6ª T. – j. 03/12/01 – DJ 25/02/02 – p. 447). No mesmo 

sentido: “APELO DEFENSIVO - CRIMES DE LATROCÍNIO E RESISTÊNCIA - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PROVAS - 

INADMISSIBILIDADE - DELAÇÃO DO CO-RÉU EM HARMONIA COM O 

CONTEXTO PROBATÓRIO - ÁLIBI NÃO PROVADO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se possível 

a condenação com base na delação do co-réu quando esta se revela 

harmoniosa com os demais elementos probatórios produzidos nos autos e 

o recorrente sequer logra êxito na comprovação do álibi invocado.” (TJMT 

– RAC nº 87.419/08 – j. 30/09/08 – 1ª Câm. Crim. – Rel. Des. Rui Ramos 

Ribeiro). “(...) As declarações de co-réu, quer na fase indiciária, quer em 

juízo, têm plena validade quando, sem o intuito de beneficiar-se, confessa 

sua participação nos fatos incriminados, envolvendo também os que neles 

cooperaram como autores, desde que, evidentemente, essa admissão de 

culpa encontre respaldo nos demais elementos dos autos (...)”. (TJMG - 

Ap. Crim. 1.0384.05.036632-5/001 - 1ª CCrim. - Rel. Des. Gudesteu Biber - 

DJMG: 19.04.2006) Ecoa nos autos, de forma inconteste, que o acusado 

SÉRGIO ADRIANO NUNES efetivamente participou da prática do crime de 

furto qualificado pelo concurso de pessoas, juntamente com o denunciado 

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA. Frise-se por oportuno, que no 

concurso de pessoas, mostra-se irrelevante o fato de não ser igual a 

participação de cada denunciado no crime em face do princípio da 

co-autoria, que considera todos como igualmente responsáveis pelo 

resultado antijurídico (RT 543/406). Neste sentido: “O crime é indivisível do 

ponto de vista técnico-jurídico, não se podendo distinguir entre 

participação principal e participação acessória quando há pluralidade de 

agentes. Todo aquele que atua no sentido da realização do evento 

criminoso, em maior ou menor extensão, em maior ou menor intensidade, é 

por ele integralmente responsável” (RT 565/310). Portanto, diante da 

comprovação inequívoca da materialidade e autoria de SÉRGIO 

APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA na prática do crime tipificado no art. 155, 

§ 4º, inciso IV, do Código Penal, merece acolhimento o pleito condenatório 

formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de 

causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 01-I/01-L, para CONDENAR SÉRGIO ADRIANO NUNES, 

VULGO “SERGINHO”, brasileiro, nascido em 29/05/1989, natural de Porto 

Esperidião-MT, filho de Conceição Nunes, residente na Rua Marechal 

Rondon, nº 382, Bairro Centro, em Porto Esperidião-MT e ANTÔNIO DE 

SOUZA MIRANDA, VULGO ZÉ BRANCO, brasileiro, nascido em 

03/10/1980, natural de Bataiporã/MS, filho de Manoel Barbosa Miranda e 

de Francisca de Souza Miranda, residente na Rua Ernesto Silva, s/nº, 

Bairro Maria da Conceição, em Porto Esperidião-MT, como incursos nas 

penas do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 71, caput, ambos do Código 

Penal. PASSO À DOSIMETRIA DA PENA. 01) RÉU SERGIO ADRIANO 

NUNES A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 

dois a oito anos, e multa, conforme prevê o art. 155, § 4º, IV, do CP. 

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que: i) a culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à época 

dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos 

qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) 

trata-se de réu primário sem registro de antecedentes; iii) não há nos 

autos elementos que apontem negativa ou positivamente em relação a sua 

conduta social; iv) sua personalidade é do homem médio; v) os motivos do 

crime não são justificáveis, e o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa; vi) as consequências do crime não 

foram muito graves, pois a vítima recuperou os objetos do furto. Nestes 

termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A 

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 30 

(trinta) dias-multa. Não obstante a presença das atenuantes da confissão 

espontânea e da menoridade, mantenho a pena base inalterada em razão 

do que dispõe a Súmula 231/STJ. Reconheço a causa de diminuição de 

pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, considerando que o réu 

SERGIO ADRIANO NUNES é primário. Ademais, quanto à possibilidade do 

reconhecimento do furto qualificado privilegiado (art. 155, § 2º c/c § 4º, do 

CP), o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o seguinte entendimento: 

“(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, julgando 

procedente os Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 

842.425-RS, unificou a orientação de que o privilégio estatuído no § 2º do 

art. 155 do CP mostra-se compatível com as qualificadoras do delito de 

furto, desde que elas sejam de ordem objetiva e o fato delituoso não 

transborde maior gravidade. In casu, sendo os corréus primários e de 

pequeno valor a res furtiva, verificando-se ainda ser a qualificadora do 

delito de natureza objetiva (concurso de agentes) e que o fato criminoso 

não se revestiu de maior gravidade, torna-se devida a incidência do 

benefício legal do furto privilegiado, uma vez presente a excepcionalidade 

necessária ao seu reconhecimento. Ordem concedida, nos termos do voto 

do Relator.” (STJ – HC 184.138/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo, REDUZO a 

pena base pela metade, tornando-a DEFINITIVA em 1 (um) ano de reclusão 

e 15 (quinze) dias-multa. Levando-se em consideração as circunstâncias 

judiciais do artigo 59, bem como a atenuante, fixo o valor dos dias-multa 

em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida 

monetariamente, em face da situação econômica do réu ser precária. Fixo 

o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o 

fato do réu ser primário, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal. Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da pena por prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 

do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito. Dessa 

forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, 

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, 

em estabelecimento adequado a ser determinado no juízo de execuções. 

Registro que o descumprimento da pena por prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo 

réu. Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da 

pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código 

Penal). Concedo ao réu SERGIO ADRIANO NUNES o direito de APELAR EM 

LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, vez que não 

estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Deixo de fixar o 

valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, eis que 

os bens subtraídos foram restituídos à vítima. 1) Em relação ao réu JOSÉ 

ANTONIO DE SOUZA MIRANDA: A pena prevista para o crime de furto 

qualificado é de reclusão de dois a oito anos, e multa, conforme prevê o 

art. 155, § 4º, IV, do CP. Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que: i) a culpabilidade do réu foi 

intensa, pois possuía à época dos fatos plena consciência dos seus atos, 

não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se 

conduta diversa; ii) trata-se de réu primário sem registro de antecedentes; 

iii) não há nos autos elementos que apontem negativa ou positivamente em 

relação a sua conduta social; iv) sua personalidade é do homem médio; v) 

os motivos do crime não são justificáveis, e o comportamento da vítima em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 666 de 719



nada contribuiu para a prática delituosa; vi) as consequências do crime 

não foram muito graves, pois a vítima recuperou os objetos do furto. Há 

preponderância das circunstâncias favoráveis ao réu, razão pela qual, 

considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL, no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa. Não obstante a presença da atenuante pertinente à confissão 

espontânea, mantenho a pena base inalterada em razão do que dispõe a 

Súmula 231/STJ. Reconheço a causa de diminuição de pena prevista no 

art. 155, § 2º, do Código Penal, considerando que o réu JOSÉ ANTONIO DE 

SOUZA MIRANDA. Ademais, quanto à possibilidade do reconhecimento do 

furto qualificado privilegiado (art. 155, § 2º c/c § 4º, do CP), o Superior 

Tribunal de Justiça já sufragou o seguinte entendimento: “(...) A Terceira 

Seção deste Superior Tribunal de Justiça, julgando procedente os 

Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 842.425-RS, unificou a 

orientação de que o privilégio estatuído no § 2º do art. 155 do CP 

mostra-se compatível com as qualificadoras do delito de furto, desde que 

elas sejam de ordem objetiva e o fato delituoso não transborde maior 

gravidade. In casu, sendo os corréus primários e de pequeno valor a res 

furtiva, verificando-se ainda ser a qualificadora do delito de natureza 

objetiva (concurso de agentes) e que o fato criminoso não se revestiu de 

maior gravidade, torna-se devida a incidência do benefício legal do furto 

privilegiado, uma vez presente a excepcionalidade necessária ao seu 

reconhecimento. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ – 

HC 184.138/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

19/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo, REDUZO a pena base pela 

metade, tornando-a DEFINITIVA em 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do 

artigo 59, bem como a atenuante, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente, em 

face da situação econômica do réu ser precária. Fixo o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da pena, considerando o fato do réu ser 

primário, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Cabível, 

in casu, a SUBSTITUIÇÃO da pena por prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código 

Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, 

considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, 

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, 

em estabelecimento adequado a ser determinado no juízo de execuções. 

Registro que o descumprimento da pena por prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo 

réu. Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da 

pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código 

Penal). Concedo ao réu JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA o direito de 

APELAR EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, 

vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Deixo 

de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de Processo 

Penal, eis que os bens subtraídos foram restituídos à vítima. Transitada em 

julgado as condenações, lancem-se os nomes dos réus no rol dos 

culpados, bem como expeçam-se as Guias de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo. Após o 

trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos 

dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que 

significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF/88, art. 15, inciso III). Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor dessa Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT para as 

anotações pertinentes. Após o transito e julgado expeça-se GUIA DE 

EXECUÇÃO DEFINITVA para os acusados SÉRGIO ADRIANO NUNES E 

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MIRANDA, nos termos do art. 8 e ss. da 

Resolução n. 113 do CNJ, de 20 de abril de 2010. Intime-se a vítima 

pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, § 

2o do CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos 

ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para 

audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 

modifiquem). Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 06 de Novembro de 2013. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56471 Nr: 931-95.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO CARLOS DE OLIVEIRA, Filiação: 

Geralda Eziquiel dos Santos e Augustinho Bernarde de Oliveira, data de 

nascimento: 03/02/1969, brasileiro(a), natural de São José do Oriente-MG, 

convivente, 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: consta dos autos que no dia 04/04/2015 quando fazia a 

sua ronda de rotina , a polícia militara se deeparou com o denunciado que 

conduzia o veículo CG Honda , branca, sem placa, chassi n.º 

9C2KC08306R000793 EM ZIGUE-ZAGUE, não portava nenhum documento 

e tão pouco a CNH, ANTE O EXPOSTO O mINISTÉRIO pÚBLICO DENUNCIA 

COMO INCURSO NO ARTIGO 306 DA lEI 9503/97

Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 56471 Vistos, etc.Ante o teor da cota 

ministerial de fls. 109, cite-se o denunciado DIVINO CARLOS DE OLIVEIRA 

por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificada a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 08 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58434 Nr: 779-13.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Cambará Liberto, Teoni Souza de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEONI SOUZA DE JESUS, Cpf: 

05228982116, Rg: 20842007, Filiação: Maria Lúcia Souza de Jesus, data 

de nascimento: 06/06/1992, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9996-5868. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Denunciado, acima qualificado, juntamento com o 

também denunciado Donizete Cambará Liberto, transportaram e 

conduziram, em proveito próprio, veículo que sabiam serproduto de crime, 

consistente em um veículo Fiat Strada Working, cor branca, ano 2015, 

placa QBD5843, objeto de furto na cidade de Sinop/MT, bem como 

adulteram sinal identificador do referido veículo e usaram de documento 

público ideologicamente falso perante os agentes da guarnição do 

GEFRON/PMMT.

Despacho: Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério 

Público, com o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

TEONI SOUZA DE JESUS, com fulcro no art. 282, §4º, 312, parágrafo 

único, e art. 343, todos do Código de Processo Penal, bem como DECRETO 

a quebra da fiança por ele recolhida nos autos, determinando a perda de 

metade do seu valor, nos termos do art. 341, inciso II, c/c art. 343, ambos 

do Código de Processo Penal.Expeça-se mandado de prisão 

preventiva.Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.Tendo em 

vista que o réu TEONI SOUZA DE JESUS não foi localizado para citação 

pessoal e o Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de indicar 

endereço atualizado, determino sua citação por edital.Transcorrido o 

prazo sem manifestação, vistas ao Ministério Público.Por fim, 

considerando que a advogada indicada pelo acusado Donizete Cambará 

Liberto não apresentou resposta, conforme certificado à fl. 88, determino 

a intimação do réu para indicar novo advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para apresentar resposta à acusação ou declarar a impossibilidade 

de nomeação.Em caso de inércia do acusado ou alegada a impossibilidade 

de nomeação, desde já fica nomeado como Defensor dativo o Dr. Otavio 

Simplicio Kuhn, OAB/MT nº 14238, salientando que os honorários serão 

arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem executados 

posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.Havendo nomeação, 

intime-se o causídico supramencionada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação em favor do réu Donizete Cambará 

Liberto.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, e se necessário 

requerer suas intimações.Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério 

Público sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição 

sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público.Às 

providências necessárias.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de junho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 1495-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo de Campos Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RILDO DE CAMPOS LEAL, Cpf: 

02127110161, Rg: 1840646-7, Filiação: Rinder Pinto Leal e Rosangela 

Maria de Campos, data de nascimento: 26/06/1987, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pecuarista, Telefone (65) 9984 3938. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Denunciado acima qualificado, no mês de outubro de 

2013, juntamente com a pessoa de Silvério da Guia de Campos, 

supostamente adquiriu, recebeu de maneira escusa e manteve sob sua 

guarda, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) 

arma de fogo de uso restrito, tipo pistola calibre .40, marca Taurus, modelo 

PT100, nº SVK99088, contendo 10 (dez) munições. Ainda, no transcorrer 

do citado mês, o denunciado juntamente com Humberto Rafael Barbosa 

Lima e Silvério da Guia Batista de Campos, supostamente adquiriu, 

possuiu, guardou e portou a arma de fogo de uso restrito acima relatada.

Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 63097 Vistos, etc.Trata-se de ação penal 

proposta pelo Ministério Público em desfavor de Rildo de Campos 

Leal.Conforme certificado pelo meirinho o réu não fora localizado para 

citação pessoal, encontrando-se em local incerto e não sabido (fl. 49).Tal 

fato ensejou o desmembramento do feito, e o Ministério Público pugnou 

pela citação por edital do réu às fls. 68/69.É o relatório.O réu não foi 

localizado para citação no endereço declinado nos autos, e ainda, 

esgotadas as possibilidades de encontrar novo endereço pelo parquet, 

defiro a citação por edital requestada.Transcorrido o prazo para 

manifestação, vistas ao Ministério Público para se manifestar no que 

entender de direito.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 20 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 31 de julho de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 1460-80.2016.811.0098

 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: Pedro Barbiero, Adelaide Barbiero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleison Gomes da Silva - 

OAB:19605, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE ENTREI EM CONTATO COM A CENTRAL DE DEVOLUÇÃO 

DE PROCESSOS DA PGE-MT E SOLICITEI MÁXIMA URGÊNCIA NA 

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO, HAJA VISTA O PROCESSO ESTA EM 

CARGA PARA PROCURADORIA DESDE MAIO DE 2018. A FUNCIONÁRIA 

GIOVANA APARECIDA INFORMOU QUE ATÉ DIA 03/08/2018 IRÁ 

DEVOLVER O PROCESSO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54957 Nr: 2700-60.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Junqueira Valentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54957

 Vistos etc.

Tendo em vista o cálculo de pena de fl. 151, dê-se vistas ao Ministério 

Público para se manifestar no que entender de direito, e sobre a 

possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto Lei 9.246/17.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 52880 Nr: 971-48.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD Nº 52880

Tendo em vista os poderes conferidos na procuração de fls. 73, Defiro o 

pedido de fl. 72, pelo que determino a restituição da fiança na conta 

apresentado pelo douto causídico.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 57/58, após, de tudo 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 50737 Nr: 4308-83.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Teixeira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 50737

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra José Nilton Teixeira de Araújo, 

devidamente qualificado nos autos.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O 

acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência, conforme certidão de registro de fls. 

1-D/1-D-vº.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ NILTON TEIXEIRA 

DE ARAÚJO e julgo extinto o processo.

No mais, quanto ao objeto apreendido à fl. 20, declaro o perdimento do 

Revólver da espingarda apreendida, sem numeração aparente, devendo 

ser remetida ao Comando do Exército, conforme art. 25 da Lei nº 

10.826/03 e art. 1.479 da CNGC.

Quanto às trouxinhas de ácido bórico e o recipiente de removedor de 

esmalte determino o perdimento e consequente destruição, ante o seu 

irrisório valor e inutilidade para questões lícitas.

Por fim, no que tange a fiança recolhida às fls. 22, expeça-se Alvará de 

Levantamento dos valores depositados, a serem restituídos ao réu, na 

forma do art. 347 do CPP e art. 978, §2º c/c art. 1.471, § 1º da CNGC.

Tendo em vista a nomeação de fl. 64, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Anderson Rogério Grahl OAB/MT nº 10565, arbitro-lhe 

honorários no importe de 05 (cinco) URH’s, conforme tabela da OAB, 

devendo expedir-se a competente certidão.

Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 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.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60953

 Vistos etc.

A instrução processual já se encerrou, bem como as partes já 

apresentaram suas alegações finais, pelo que os autos encontram-se 

conclusos para sentença.

É o relatório.

Conforme ofício circular nº 10/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso em 17.07.2018, que 

determinou a reanálise das custódias cautelares das pessoas privadas de 

liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias, mantenho a prisão 

preventiva decretada nos autos por seus próprios fundamentos, 

salientando que a mesma evidenciou de forma precisa a necessidade de 

mantença da parte custodiada no cárcere, não sendo carente de 

fundamentação, como também não vislumbro excesso de prazo para a 

formação da culpa na hipótese, tendo o feito seguido seu regular trâmite.

De outro modo, saliento que as razões que ensejaram a decretação da 

prisão mantêm-se incólumes, subsistindo até o presente momento, visto 

que a situação de fato antes apurada em nada se alterou.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 61062 Nr: 943-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones da Silva Ribeiro, Silvano Santana da 

Silva, Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O, 

Kleber de Souza Silva - OAB:8002, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 61062

 Vistos etc.

A instrução processual já se encerrou, bem como as partes já 

apresentaram suas alegações finais, pelo que os autos encontram-se 

conclusos para sentença.

É o relatório.

Conforme Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso em 17.07.2018, que 

determinou a reanálise das custódias cautelares das pessoas privadas de 

liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias, mantenho a prisão 

preventiva decretada nos autos por seus próprios fundamentos, 

salientando que a mesma evidenciou de forma precisa a necessidade de 

mantença da parte custodiada no cárcere, não sendo carente de 

fundamentação, como também não vislumbro excesso de prazo para a 

formação da culpa na hipótese, tendo o feito seguido seu regular trâmite.

De outro modo, saliento que as razões que ensejaram a decretação da 

prisão mantêm-se incólumes, subsistindo até o presente momento, visto 

que a situação de fato antes apurada em nada se alterou.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 53141 Nr: 1214-89.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Akio Fugihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238
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 PROCESSO/CÓD Nº 53141

Vistos, etc.

Tendo escoado o prazo conferido à missiva expedida à fl.94, a fim de 

proceder com a oitiva da testemunha Mauro Benedito de Almeida, 

abram-se vistas às partes para apresentação de memorais finais, no 

prazo legal, iniciando pelo Ministério Público, sendo que as precatórias 

serão juntadas aos autos no estado em que se encontrar o feito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 53883 Nr: 425-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD Nº 53883

Vistos, etc.

Acoste-se aos autos a decisão proferida por este magistrado na exceção 

de suspeição CI 62046/2017 e posteriormente conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27839 Nr: 1126-27.2008.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ALVES BARBOSA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAProcesso nº:110/2009 (Cód. 27839).Vistos, 

etc.1.Cuida-se da Ação de Execução Fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE 

PORTO ESPERIDIÃO-MT em desfavor de MARIA ALVES BARBOSA, onde 

pleiteou a citação do devedor/executado para no prazo de (05) cinco dias 

promover o adimplemento da dívida acrescida de juros, multa de mora e 

demais encargos constantes da Certidão de Dívida Ativa, ou para que o 

mesmo garantisse a execução nos termos do art. 9º da Lei das 

Execuções Fiscais, sob pena de serem penhorados quantos bens 

bastassem para a garantia do pagamento da dívida, bem como a 

condenação do executado nas custas e honorários advocatícios a serem 

arbitrados por este Juízo.2.Recebida a inicial ordenou-se que o devedor 

fosse citado, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.3.Após a citação do executado o autor 

requereu a extinção do feito, em virtude do pagamento da dívida 

exeqüenda (fl. 26).4.É o sucinto relatório. Decido.5.Tendo em vista o 

pedido constante da fl. 26, formulado pela parte autora, julgo, com 

espeque no art. 794, I, do CPC, EXTINTO o presente processo de 

execução forçada, declarando extinta a dívida exeqüenda.6.Em face do 

comando normativo consignado no art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 c/c 

o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, deixo de condenar a 

parte executada do pagamento das custas judiciais.7.Após o trânsito em 

julgado proceda às baixas necessárias e arquivamento dos 

autos.8.P.R.I.C.Porto Esperidião-MT, 11/10/2011.Fernando da Fonsêca 

MeloJuiz Titular

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62917 Nr: 438-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Sena do Carmo, Silene Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Kleber de Souza Silva - OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 62917 Vistos, etc.Cuida-se de pedido aviado pela 

defesa do réu Isaias visando a acareação das vítimas Raissa e Raniely, a 

realização de perícia no áudio anexado à fl. 273, a modificação da 

psicóloga e a inquirição da testemunha Luci Rosana Pereira Parava.O 

Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da licitude do áudio 

anexado pela defesa e pelo deferimento da oitiva da testemunha indicada, 

no entanto, opinou contrariamente ao pedido de acareação das vítimas e 

substituição da psicóloga.É o breve relatório. Decido. Quanto à gravação 

juntada pela defesa à fl. 273, conforme anotado pelo Ministério Público, 

tem-se que referido áudio qualifica-se como gravação clandestina que, 

por si só, não deve ser considerada como ilícita, salvo quando violar 

causa legal específica de sigilo ou reserva de conversação, o que, prima 

facie, não se verificou, pelo que defiro sua permanência nos autos, sendo 

desnecessária a realização de perícia.Nesse sentido, posicionou-se o (...) 

por considerar que as contradições apontadas revelam valorações nos 

depoimentos que deverão ser apreciados devidamente e com 

profundidade por ocasião da prolação da sentença.Outrossim, não tendo 

sido apontado pela defesa indícios mínimos de eventual induzimento ou 

prejuízos suportados pelas vítimas caso continuem a ser atendidas pela 

psicóloga do PSF, como consignado pelo Parquet, indefiro o pedido de 

substituição da psicóloga. Por fim, considerando que será designada 

audiência de continuação para a oitiva da testemunha Cristia Melissa 

Almeida de Souza, defiro o pedido de oitiva da testemunha Luci Rosana 

Pereira Parava, que será ouvida como testemunha do Juízo.Desta forma, 

DESIGNO audiência de continuação para o dia 30/08/2018, às 

13h00min.Intimem-se os acusados, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas Cristia Melissa Almeida de Souza e Luci Rosana Pereira 

Parava.Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários 

para realização do ato.Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60676 Nr: 754-63.2017.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, 

Juliano Duarte Prioto - OAB:18566, Marlucia Alves de Souza Tolon - 

OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD Nº 60676

SENTENÇA

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Fabiano Santos Souza, Fábio 

Vieira dos Santos, Hércules da Silva Ortiz e Samuel Diego Lopes.

Devidamente homologadas e convertidas em prisões preventivas 

conforme fls. 44/45.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que o presente incidente já alcançou o seu escopo, e que 

a ação penal principal cód. 60995 [906-14.2017.811.0098], já se encontra 

em fase de alegações finais, não há mais necessidade de perpetuação do 

presente feito.

 Nesse pórtico, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 
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487, inciso I, do CPC.

Desapense-se.

Extraia-se cópia das peças necessárias e junte-as no processo principal.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60995

 Vistos etc.

Mantenho a prisão preventiva decretada nos autos por seus próprios 

fundamentos, salientando que a mesma evidenciou de forma precisa a 

necessidade de mantença da parte custodiada no cárcere, não sendo 

carente de fundamentação, como também não vislumbro excesso de 

prazo para a formação da culpa na hipótese, tendo o feito seguido seu 

regular trâmite.

De outro modo, saliento que as razões que ensejaram a decretação da 

prisão mantêm-se incólumes, subsistindo até o presente momento, visto 

que a situação de fato antes apurada em nada se alterou.

Tendo em vista o encerramento da instrução processual, e que o 

Ministério Público já apresentou suas alegações finais, intime-se os 

advogados dos réus para apresentarem suas alegações finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31140 Nr: 636-97.2011.811.0098

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDIR ANDRADE PEDRAÇA, Filiação: 

Maria José Andrade Pedraça e Vandir Daza Pedraça, data de nascimento: 

29/07/1993, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), 

Telefone (65) 9 9639-7167. 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: Destarte, ocorrendo a perda do objeto da ação em apreço, com 

fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 152 do ECA, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Após o trânsito em julgado, 

proceda às baixas e anotações necessárias, observando-se o que 

preceitua o art. 143 da Lei 8.069/1990.Expeça-se contramandado a favor 

do sindicado.P.R.I e Cumpra-se.Ciência ao MP.Porto Esperidião-MT, 03 de 

maio de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 14-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 55092

 Vistos etc.

A defesa apresentou sua resposta à acusação e rol de testemunhas às 

fls. 264/265.

O processo teve regular processamento e foram ouvidas as testemunhas 

(fls. 297/299) e interrogado o réu (fls. 312/314).

É o relatório.

Mantenho a prisão preventiva decretada nos autos por seus próprios 

fundamentos, salientando que a mesma evidenciou de forma precisa a 

necessidade de mantença da parte custodiada no cárcere, não sendo 

carente de fundamentação, como também não vislumbro excesso de 

prazo para a formação da culpa na hipótese, tendo o feito seguido seu 

regular trâmite.

De outro modo, saliento que as razões que ensejaram a decretação da 

prisão mantêm-se incólumes, subsistindo até o presente momento, visto 

que a situação de fato antes apurada em nada se alterou.

Quanto ao andamento processual, tenho que já foram ouvidas as 

testemunhas Divino, Cleonário, Silas, Luciano, Amadeu, Oscar e Josué M. 

dos Passos Neto (Zué Passos) (fls. 297/299), bem como procedeu-se o 

interrogatório do Réu conforme fls. 312/314. Assim, remanesce a oitiva da 

testemunha Alan Santos da Silva, a qual fora remetida Carta Precatória 

com novo endereço informado pelo Ministério Público, assim, aguarde-se o 

retorno da missiva.

Em caso de ter sido ouvido, dê-se vistas às partes para apresentação de 

alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pelo 

Ministério Público.

Em caso de voltar sem a oitiva da testemunha, dê-se vistas ao Ministério 

Público para se manifestar no que entender de direito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 56643 Nr: 1044-49.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Nunes de Paula, Vanderlúcio 

Bezerra Martins, Marcelo de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838, Kleber de Souza 

Silva - OAB:8002, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399/MT, Wagner 

Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 56643

 Vistos, etc.

Não obstante o ofício circular nº 10/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso em 17.07.2018, que 

determinou a reanálise das custódias cautelares das pessoas privadas de 

liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias, verifico que a presente 

ação penal transitou em julgado em 08.05.2018, pelo que aguarda a 

distribuição do respectivo executivo de pena, quando será feita a 

transferência da prisão provisória para prisão definitiva e analisada a 

possibilidade de aplicação dos benefícios afeitos à execução penal.

Cumpra-se a decisão retro, expedindo-se a competente guia de execução 

definitiva dos condenados, nos moldes do acordão de fls. 527/540.

Após, arquivem-se mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.
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Porto Esperidião/MT, 31 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.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 15/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público 

a classificação provisória dos candidatos aprovados por meio de análise 

de currículos apresentados no período de 28/5/2018 à 26/6/2018, para 

área de Psicologia, em conformidade com o Edital n. 12/2018/DF.

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PSICOLOGIA

 CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS

 1. MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA - 12,30

2. LUCIENE MALQUE MIRHAN - 8,50

3. LARISSA BISPO GARÇA - 5,25

4. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA - 5,00

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico-DJE.

Querência – MT, 25 de julho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 2981-46.2018.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soneide Macarini Pratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Petição inicial em ordem. Recebo-a.DO PEDIDO LIMINARA falta de 

notificação premonitória, com prazo de 06 (seis) meses de antecedência 

do término do contrato de arrendamento, enseja ofensa ao artigo 95, 

inciso IV, do Estatuto da Terra, o qual prevê a renovação automática pelo 

mesmo prazo contratual.Entretanto, é certo que a vontade das partes 

apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, 

desde o início da vigência do arrendamento rural, muito embora o contrato 

não tenha previsto a dispensa da notificação extrajudicial prevista em lei.A 

propósito, o contrato é mal feito e não resolve questões simples, devendo 

ser aplicada a máxima da boa-fé, em todos os momentos e dúvidas 

interpretativas.A este respeito, entendo que a boa fé almeja aguardar a 

conclusão da colheita dos grãos, eis que consta dos autos informação de 

que esta ainda não terminou, o que pode ocasionar severos prejuízos às 

partes (ressaltando que todos são responsáveis pelos danos 

ocasionados).Ou seja, evidencia-se prudente que o arrendatário seja 

mantido na área, até o término de suas atividades de colheita, não 

podendo ser molestado em sua posse, de forma abrupta, como está 

ocorrendo (supostamente).Por outro lado, a ausência de notificação 

extrajudicial é prova negativa e despe o Juízo de maiores elementos 

imprescindíveis à concessão do pleito liminar, revelando-se prudente a 

oitiva da outra parte (a qual poderá juntar a comprovação da notificação 

extrajudicial ou apresentar justificativa plausível para a retomada imediata 

do imóvel).Eventual designação de audiência de justificação não se 

afigura pertinente, visto que o atrito iminente das partes demanda pronta 

resolução do Juízo.Assim, CONCEDO O PEDIDO LIMINAR EM PARTE, de 

modo que o arrendatário poderá permanecer na área, até o término da 

colheita dos grãos plantados, bem como demais atos imprescindíveis à 

sua atividade econômica. Para tanto, concedo o PRAZO DE 30 DIAS, 

devendo efetuar o pagamento de valor proporcional ao arrendamento 

(1/12).No mais, expeça-se mandado de constatação para maiores 

informações in loco

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32629 Nr: 1391-10.2013.811.0080

 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: ESPÓLIO DE VELÁCIO WINTER, MARINÊS ANTONINHA 

WINTER, Adecio Poll, ANTÔNIO PAULETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 1830-16.2016.811.0080

 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: Rui Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116/MS

 Vistos.

REF 62: Trata-se de embargos de declaração opostos alegando omissão 

na r. sentença prolatada, eis que deixou de se pronunciar sobre a multa 

cominatória de R$ 10.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial.

Entretanto, não há omissão a ser sanada, especialmente pela confirmação 

em sentença da liminar concedida, eis que se tratando de multa 

cominatória (astreintes) fixada em decisão interlocutória, acobertada pela 

preclusão, cabe à parte interessada a sua execução (do título executivo 

judicial formado).

Ressalte-se que a decisão interlocutória que fixa multa diária por 

descumprimento de obrigação de fazer é título executivo hábil para a 

execução definitiva (vide AgRg no REsp 724.160/RJ, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, j. em 04.12.2007, DJ 01.02.2008 p.1).

 Assim, REJEITO os embargos opostos, visto a ausência de contradição.

 Sem prejuízo, faculto à parte embargante o manejo dos meios próprios 
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para satisfação do crédito.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para efetuar a complementação da diligência da 

Oficial de Justiça no valor indicado, conforme certidão de REF 24.

Após, proceder ao devido impulsionamento do feito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 1558-22.2016.811.0080

 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: SERGIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisições assinadas, após a conferência da secretaria.

 Cientifique-se o INSS acerca dos espelhos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 2965-92.2018.811.0080

 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: Teresinha de Jesus Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 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.

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.: 60812 Nr: 2977-09.2018.811.0080

 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: MANOEL MOREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o autor emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do Novo CPC, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo CPC), visto 

que não acostou aos autos a comunicação de decisão proferida pelo INSS 

em sede administrativa.

 Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos para 

deliberação.

Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13130 Nr: 220-28.2007.811.0080

 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: Francisca Moura da Rocha

 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: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ (procuradora federal) - OAB:

 Vistos.

 Requisição assinada, após a conferência da secretaria.

 Cientifique-se o INSS acerca dos espelhos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

REF 80: Defiro o pedido.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores incontroversos 

depositados em Juízo em favor da parte autora, devendo a SECRETARIA 

DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a parte requerida 

para ciência, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ.

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17811 Nr: 1000-60.2010.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Analisados os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público, 

conforme parecer exarado às fls. 246/247, razão pela qual, CHAMO O 

FEITO À ORDEM, tornando sem efeito a decisão proferida à fl. 234.

 Tendo em vista que a acusada foi assistida por advogado nomeado no 

curso do processo, tendo inclusive sido assistida pela Defensoria Pública 

quando de seu interrogatório junto ao Juízo Deprecado, em observância 
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ao princípio da celeridade processual, nomeio o advogado Marcos Alves 

do Nascimento – OAB/MT – 19.240 para atuar em sua defesa técnica.

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final do 

processo.

 Considerando-se que a vítima ainda não foi inquirida, desde já, determino 

a expedição de carta precatória para sua oitiva, no endereço apontado 

pelo Ministério Público à fl. 194.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da carta precatória, uma 

vez que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e requer providência 

imediata, o que deverá ser consignado na missiva.

 Ademais, observo que as testemunhas arroladas pela defesa ainda não 

foram inquiridas (Rosa e Rosilda - fl. 84). Desta forma, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 30 de agosto de 2018, às 17h30 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40508 Nr: 681-82.2016.811.0080

 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: Merli Carolina Gress Lorenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 1015-92.2011.811.0080

 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): Romildo Aires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953, Aridaque Luis Neto - OAB:3252/MT, Fabíola Collachiti 

Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, HÉRICA CHRISTINA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que complemente 

os endereços das testemunhas arroladas nas fls. 568/570 ou que as 

intime para que compareçam, independente de intimação por este Juízo, na 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de Agosto de 

2018, às 15h (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53448 Nr: 4444-57.2017.811.0080

 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: LAUDECI SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 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.: 50029 Nr: 2514-04.2017.811.0080

 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: Tatiane Schneider Neukamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1139-36.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, o que faço para o 

fim de ABSOLVER o acusado RENATO MALDANER, já qualificado nos 

autos, das imputações que lhes foram feitas com relação ao delito descrito 

no artigo 217-A do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do 

CPP. Isento o acusado do pagamento das custas processuais”. Em razão 

da preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado da presente. Após, 

arquivem-se estes autos com as baixas necessárias. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 841-30.2004.811.0080

 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): CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

Com fundamento no artigo 9 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao pedido de REF 11.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Aguardar decurso 

de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 3172-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA APARECIDA GUILLARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17811 Nr: 1000-60.2010.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que informe 

endereços atualizados das testemunhas arroladas nas fls. 84 ou que as 

intime para que compareçam, independente de intimação por este Juízo, na 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30 de Agosto de 

2018, às 17:30 (MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17724 Nr: 914-89.2010.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA, Marines Ivaniski, FABIOLA 

IVANISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Felicio - OAB:14533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos.

Considerando-se a certidão de REF 9, torno sem efeito, por ora, a decisão 

de REF 3.

Cite-se a requerida MARINES IVANISKI, conforme novo endereço 

fornecido, para apresentar contestação, no prazo legal.

Ressalto que diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 

a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16951 Nr: 136-22.2010.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROMEO GUTH, ELIO GUTH, ARTEMIO BONA, Enio 

Guth, JOSE DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao pedido de fls. 1.260/1.287, facultando-se a exibição voluntária 

da documentação requerida.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32616 Nr: 1380-78.2013.811.0080

 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: Ivone Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 

METROPOLITANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de 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 dez por cento, 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 as 

sanções previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30535 Nr: 524-51.2012.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVZ

 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: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526-MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se a parte apelada 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.: 39008 Nr: 160-40.2016.811.0080

 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: Ramão Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, UBIRAJARA 

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Embora tenha sido dado regular prosseguimento aos atos processuais no 

referido feito, verifico que até o momento a parte embargante não se 

manifestou quanto à decisão de REF 04 (prolatada em 05/02/2016), 

tampouco recolheu as taxas e custas processuais pendentes.

Desta forma, intime-se a parte embargante para o recolhimento das taxas 

e custas processuais, sobre o valor da causa, no prazo de 48h.
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Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 1032-84.2018.811.0080

 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: TCHARLITA SOUZA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 1053-02.2014.811.0080

 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: Adriana Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

REF 73: Trata-se de Embargos de Declaração sob o fundamento de que 

houve omissão e contradição na sentença em relação à ausência de 

aplicação da graduação da lesão quanto ao laudo médico pericial sobre a 

proporção da tabela de cálculos da MP 451/08 - perda funcional parcial.

Instada a se manifestar quanto aos embargos opostos, a parte embargada 

anuiu expressamente com relação à pretensão da embargante, de modo a 

ser aplicada no caso a proporção prevista na tabela de cálculos da MP nº 

451/08 (REF 88).

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, para retificar sentença 

proferida, aplicando a proporcionalidade da lesão de acordo com o laudo 

médico pericial sobre a Tabela de Cálculos da MP 451/08, de forma que 

CONDENO a seguradora ré na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais).

No mais, persiste inalterada a sentença proferida.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57014 Nr: 1230-24.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos de REF 20, eis que a parte executada sequer foi 

citada.

Intime-se a parte exequente para, em dez dias, comprovar o esgotamento 

dos meios de localização e efetivação da citação pessoal do executado.

Ressalto que somente é cabível a citação ficta (por edital), mediante a 

constatação concreta da impossibilidade de localização da parte 

executada.

Aguardar decurso de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 2350-73.2016.811.0080

 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: RODRIGO PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 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.: 16312 Nr: 927-25.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida 

Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Wagner Toshio 

Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Maria Beatriz Lemos Rezek - OAB:286661

 Vistos.

O sistema INFOJUD implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

Com relação ao sistema RENAJUD, ressalto que se justifica para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de veículos.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.
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 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz 

substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão referidos pedidos não vingam.

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.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 2966-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, Roberto Antunes Barros - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 

Penhora e intimação. (Obs.: 02 (dois) atos a serem cumpridos pelo Oficial 

de Justiça).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60839 Nr: 2980-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDCG, ALCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCNDC

 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.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 30% sobre o salário mínimo 

nacional, 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32569 Nr: 1339-14.2013.811.0080

 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: Querência Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do sistema Bacenjud juntado aos autos, 

proceda-se a Secretaria deste Juízo conforme determinado anteriormente.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41232 Nr: 1079-29.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro de Souza Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida 

para oitiva das testemunhas faltantes.

 Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, conclusos para designação de audiência de continuação, se 

necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 581-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT, conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça 

de ref. 25, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), 

vinculando à official Elisandra Nacléria Ceruti, devendo o comprovante da 

guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 4507-82.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FLORENCIO - 

OAB:60617

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 24 

de agosto de 2018, às 17h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 
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alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 1987-86.2016.811.0080

 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: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COODETEC DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226.421/SP, Renato José Cury - OAB:154.351/SP

 Vistos.

 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).

Sendo assim, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 30 de novembro de 2018, às 15h (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46983 Nr: 1122-29.2017.811.0080

 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: SAMUEL PRESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7.280-B/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP

 Vistos.

Analisando a petição de REF 28, observo que a parte não especificou o 

que pretende com a produção de prova testemunhal, em inobservância à 

decisão de REF 23.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-la, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Sem prejuízo, considerando-se a petição de REF 27, manifestem-se as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventual autocomposição de 

modo a por fim ao conflito.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18952 Nr: 749-08.2011.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eidis Wagner Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 24 

de agosto de 2018, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 415-61.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

 Designo audiência de instrução para o dia 24 de agosto de 2018, às 13h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17971 Nr: 1160-85.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAL, RG, RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Código de Processo Civil no art. 833, inc. IV, estabelece que são 

impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
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Na própria legislação processual, contudo, há exceções à regra da 

impenhorabilidade salarial. Assim é que o § 2º do citado preceptivo dispõe 

que a impenhorabilidade do salário “não se aplica à hipótese de penhora 

para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua 

origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais”.

Por outras palavras, o Código de Processo Civil admite expressamente a 

penhora do salário em duas situações: a) para pagamento de pensão 

alimentícia; e b) QUANDO O SALÁRIO DO DEVEDOR EXCEDER A 50 

(CINQUENTA VEZES) O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO.

Ressalte-se que é admitida a penhora do salário que exceder a 50 

(cinquenta) vezes o valor do salário-mínimo (art. 833, § 2º). A penhora 

não incidirá sobre o todo, mas apenas sobre o que exceder o valor 

mencionado pelo legislador, de modo que é tranquilo o deferimento do 

pedido da parte exequente.

Feitas tais considerações, DEFIRO integralmente o pedido de REF 8, 

determinando-se a PENHORA dos valores que excederem o montante de 

50 (cinquenta) salários mínimos em desfavor do executado Reginaldo 

Greczyzn, de forma mensal e vinculada, vinculando-as no presente feito 

até a satisfação integral da obrigação, conforme cálculo atualizado.

Oficie-se ao Grupo Rezek, conforme endereço fornecido.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono o presente feito para intimar os patronos dos réus da decisão 

judicial de ref. 193, que DESIGNOU audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de agosto de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso) para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios dos 

réus.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35350 Nr: 2009-21.2014.811.0079

 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: Eliete Louzeira de Amorim de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de 

fls.69/77, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 946-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte executada, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 675,48 (Seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 46, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte executada junto à 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 262,08 (Duzentos e sessenta e dois reais e oito 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35423 Nr: 2073-31.2014.811.0079

 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: JOSÉ ROQUE DOS SANTOS

 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:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 

75, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente 

junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 
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sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30468 Nr: 372-06.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTENCIO BARBOSA NETO, HORTENCIO BARBOSA 

NETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR PIO CURADO - 

OAB:29659/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente/requerida, através de seu advogado, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de 

fls.83/85 verso, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da 

parte requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo n.º 331-47.2017.811.0052 – Código: 42961 Finalmente, comento 

ainda, que, ao contrário do que alega o d. causídico à ref. 05, a prisão 

preventiva do paciente merece ser mantida, vez que o fato de WALISSON, 

em tese, manter residência fixa, ostentar bons antecedentes e 

aparentemente possuir ocupação lícita, “per se”, não tem o condão de 

conceder liberdade provisória. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial: “(...) EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS, COMO BONS 

ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, 

POR SI SÓS, NÃO AMPARAM A PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA, quando esta tem esteio na necessidade em 

concreto da segregação cautelar da paciente”. (TJ-MT; HC 129450/2011; 

Porto Esperidião; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marilsen Andrade 

Addário; Julg. 15/02/2012; DJMT 05/03/2012; Pág. 43) (destaques 

acrescidos).Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar 

ainda está demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente 

fática desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à defesa.Após, CONCLUSOS para eventual absolvição sumária ou 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O

 Processo nº 1963-74.2018.811.0052 – Código 53341

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que os réus Paulo Rômulo Pereira Vieira e 

Tais Cristina da Rocha Silva foram citados (ref. 26 e 27) onde informaram 

não possuirem condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO como defensores dativos os advogados listados 

abaixo, para que atuem nesta ação defendendo os interesses dos 

respectivos réus, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 1 – Dr. CHARLES DE PAULA ALMEIDA, OAB/MT nº 24735 – Réu Paulo 

Rômulo Pereira Vieira;

2 – Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT nº 21711/O – 

Ré Tais Cristina da Rocha Silva.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses dos acusados neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 Ademais, em relação ao réu ADRIANO CARLOS MACHADO, em que pese 

ter declinado o Dr. César Luiz Branício da Silva como seu advogado 

constituído (ref. 27), não consta dos autos procuração e nem resposta à 

acusação em relação ao segregado.

 Desta feita, de maneira a evitar possível nulidade, INTIME-SE novamente o 

réu ADRIANO CARLOS MACHADO, para que constitua causídico ou 

informe seu desejo de se ver patrocinado por um defensor dativo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 1139-57.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1139-57.2014.811.0052 – Código 34492.

Vistos, etc.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

sobretudo em relação à petição acostada à ref. 258 e diante da não 

localização do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39337 Nr: 510-15.2016.811.0052

 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): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 510-15.2016.811.0052 – Código: 39337

Vistos, etc..

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela Defesa (ref. 166), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), 

uma vez que tempestivo.

Dê-se VISTA ao defensor dativo nomeado, para que, no PRAZO DE 8 

(OITO) DIAS, apresente as devidas razões do recurso interposto, 

conforme literalidade do art. 600 do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao Ministério Público, para que em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

De tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento dos 

recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

Por fim, pelos serviços prestados pelo Dr. Amós Medeiros dos Santos, 

OAB/MT 21378 (contrarrazões de ref. 143 e recurso de apelação de ref. 

166), DEFIRO o petitório de ref. 166 e ARBITRO os honorários advocatícios 

no importe de 10 URH – R$ 8.965,10 (oito mil novecentos e sessenta e 

cinco reais e dez centavos) com expedição imediata de certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 48-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 48-24.2017.811.0052 – Código 42255

Vistos, etc..

 Tendo em vista a sentença que extinguiu o processo, CANCELO a 

audiência redesignada (refs. 200 e 201) e DETERMINO o cumprimento 

integral do que foi decidido à ref. 187.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38398 Nr: 72-86.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFRB, GFB, DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2129-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDdS, LVDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e DETERMINO a 

realização de perícia médica por perito oficial. Enquanto não é 

apresentado o laudo pericial e contatadas eventuais moléstias graves e 

incompatibilidade de tratamento com o regime de cumprimento de pena 

(fechado), o recuperando cumprirá sua pena regularmente na Cadeia 

Pública de Rio Branco, devendo iniciar IMEDIATAMENTE.NOMEIO como 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais).DETERMINO ainda:1- INTIME-SE o perito da nomeação e 

designe-se a realização da perícia;2- RENOVE-SE o mandado de prisão 

(ref. 32), cumprindo-o IMEDIATAMENTE;3- INTIME-SE o reeducando da 

data da designação de perícia. 4- Tendo em vista que até o momento não 

foi dado cumprimento ao mandado de prisão encaminhado às polícias 

militar e civil no dia 13/03/2018 (refs. 36 e 37), REMETAM-SE CÓPIAS da 

decisão, de ref. 30, das certidões (comprovantes de envio de email) e 

respectivos anexos, de refs. 36 e 37, do mandado de intimação, juntado à 

ref. 43, bem como desta decisão, para o MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de 

que tome as devidas providências quanto à possível ocorrência de crime 

de desobediência.5- Apresentado o laudo pericial, intime-se a defesa e 

dê-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que, sucessivamente, se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.Ciência ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 24/8/2018, a partir das 

9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53797 Nr: 2258-14.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 2258-14.2018.811.0052 – Código 53797

Vistos, etc.

Trata-se de CARTA DE ORDEM oriunda da 2º Secretaria Criminal/JCSD, 

ordenando a intimação do advogado DR. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

OAB/MT nº 21.378-O, para ciência do v. acórdão proferido nos autos nº 

0000076-89.2017.811.0052, bem como manifestar interesse ou não em 

recorrer. .

 Assim sendo, DETERMINO a intimação do causídico nos termos da Carta.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41692 Nr: 1789-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Pedro Matilde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Matilde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1789-36.2016.811.0052 - 41692

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Romeu Pedro Matilde

PARTE RÉQUERIDA: Mário Matilde

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem possa interessar, acerca da r. 

sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue abaixo 

transcrito.

 SENTENÇA: “Vistos em correição. Trata-se de PEDIDO DE DISPENSA E 

NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR EM CARÁTER URGENCIA E COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ROMEU PEDRO 

MATILDE e tendo como interditando MÁRIO MATILDE. Narra a exordial que 

MÁRIO MATILDE foi interditado por meio de processo judicial em 

decorrência de enfermidade que lhe acomete, sendo que seu genitor 

Milton Matilde foi declaro curador, o qual recebia o benefício do I.N.S.S, NB 

1004971769 em nome de Mário Matilde. Ocorre que no dia 02/05/2016 o 

Curador/genitor do Requerido veio a óbito, vindo o mesmo ficar sob os 

cuidados do Requerente, seu irmão. Dessa forma, pede a procedência da 

ação, a fim de que seja transferida a curatela do Requerido para o 

requerente ROMEU PEDRO MATILDE. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessário para propositura da ação. Deferido o pedido de 

justiça gratuita ref. 7, na mesma oportunidade foi designada audiência 

para entrevista com o interditando. Deferido o pedido de antecipação de 

tutela ref.49. Realizada audiência, foi dispensado o interrogatório do 

interditado, ref. 95. Contestação ref. 102, sob alegação de que não se 

trata de ação de interdição, e sim de substituição do Curador, pugnando 

pela procedência da ação. Relatório Social, ref. 125. O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido de substituição de curador, ref. 129. 

Relatei. Fundamento. Decido. Como visto no relatório, busca-se a 

nomeação de novo curador ao Interditado, uma vez que o atual curador 

veio a óbito. Observa-se, mormente pelo que se extrai do relatório de 

estudo social, que resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, 

não sendo observados, durante o estudo social, indícios que desabonem 

o Requerente no exercício do encargo da curadoria. Desta feita, a prova 

produzida converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a 

substituição de curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. 

Postulante que cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto 

probatório que autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá 

prestar compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos 

do incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, conforme postulado na 

inicial, que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo 

exposto, e mais que dos autos consta, procedo à remoção do curador 

Milton Matilde, e, nomeio ao Interditado, MÁRIO MATILDE curador pleno, em 

substituição, o Requerente, Sr. ROMEU PEDRO MATILDE, que deverá 

prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de Processo Civil e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Advirto, todavia, 

que não poderá, sem prévia autorização judicial, dispor de eventual 

patrimônio do interditado ou praticar atos que excedam os limites da 

curatela, nos termos da Lei Civil. Observo, ainda, que a substituição do(a) 

Curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificado não se encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) 

interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na imprensa local e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na 

forma do CPC, art. 755, § 3º, do CPC). Sem custas, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e cumprido o que foi acima determinado, 

arquivem com as cautelas de estilo. Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitivo, art. 759 CPC.” P.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 31 de julho de 2018.

Sócrates Jalves de Laet

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11665 Nr: 958-32.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a Ilma. Sra. Dra. Valéria Aparecida Solda de Lima, 

acerca da expedição de Alvará para Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 331-47.2017.811.0052 - Código 42961

Vistos, etc..

Com a apresentação da resposta à acusação (ref. 20), VISTA ao 

Ministério Público para se manifestar, nos moldes do art. 409 do Código de 

Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35572 Nr: 236-85.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43354 Nr: 505-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecielda Calassara Galácio, Ketely Calassara dos 

Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca das expedição de Alvarás 

para Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46278 Nr: 2026-36.2017.811.0052

 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: OBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de exoneração 

de alimentos, proposta por Otílio Bento Rosa em desfavor de Lucas de 

Assis Rosa, o que faço para exonerar o autor de sua obrigação alimentar, 

e JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.P. R. I. C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33177 Nr: 179-04.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Dominga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 939-84.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31088 Nr: 948-80.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12756 Nr: 596-93.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9517 Nr: 368-89.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edina Maria de Oliveira, Gabriel Rogger de Oliveira 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Barbosa - 

OAB:9.578-B/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 expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9167 Nr: 99-50.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raimunda Domingas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5711 Nr: 158-43.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdelice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de expedir mandado de intimação para a parte requerente, 

cientificando-o acerca da expedição de Alvará para Levantamento 

Bancário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31958 Nr: 417-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Resende Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Junior - OAB:11.849-B MT

 Diante do exposto, e em perfeita consonância com a cota Ministerial de 

fls. 111, julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GILSON 

RESENDE BALDO, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei Federal n° 

9.099/95, e artigo 61 do Código de Processo penal.Pelos serviços 

prestados pelo Dr. Izaias dos Santos Silva Júnior, OAB/MT nº 11.849-B, 

ARBITRO a títulos de honorários advocatícios o importe de 3,5 URH – R$ 

3.137,78, com imediata expedição de certidão. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à defesa. P. R. I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31741 Nr: 204-51.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº 204-51.2013.811.0052 – Código 31741

Vistos, etc..

Em detida análise, em que pese a cota Ministerial de ref. 8, nota-se que os 

dados constantes da referida não equivalem a este processo. Desta feita, 

dê-se NOVA VISTA ao Ministério Público para se manifestar, nos termos 

do despacho de ref. 04.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº 1151-08.2013.811.0052 – Código 32692

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 65) quando informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, a Dra. ISIS ALVES 

PACHECO, OAB/MT n. 24821, para que atue como advogada nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE a douta causídica para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-19.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000226-19.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000230-56.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-41.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON REIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C F DA CRUZ PEREIRA - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000231-41.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-18.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MEDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000239-18.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TIROLLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000250-47.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000050-74.2017.8.11.0052 Valor causa: 0,00 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Exequente: ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA 

Parte Executada: EDITORA TRES LTDA. Senhor(a): EDITORA TRES LTDA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

Despacho/Decisão: Sentença anexa. RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 

2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARVALHO DE JESUS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000054-77.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ADALTO 

CARVALHO DE JESUS Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado para execução da sentença no processo acima indicado. 

Despacho/Decisão: sentença anexa RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 

2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000059-02.2018.8.11.0052 Valor causa: R$ 

15.000,00 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: MICHELE 

CRISTINA DA SILVA ALMEIDA Parte Executada: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do valor do débito (calculo anexo) ou comprovar que 

já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim como o advirta 

de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 
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protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença 

anexa. RIO BRANCO/MT, 1 de agosto de 2018 Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 854-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania dos Santos - 

OAB:11332/MT

 vistos em correição.

(...) Oficie-se com urgência o conselho tutelar desta comarca para que 

tome conhecimento desta decisão, devendo cumprir fielmente com o 

estabelecido, por meio de qualquer conselheiro tutelar, podendo servir 

esta decisão como mandado e ofício.

Por fim, considerando que as partes não trouxeram testemunhas para 

esta audiência, dou por preclusa a produção de prova testemunhal, sem 

prejuízo de rever tal decisão em caso de solicitação do Ministério Público, 

ou relevância para o deslinde do feito. Poderão, contudo, as partes 

juntarem aos autos até o prazo das alegações finais documentos que 

reputem importantes.

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.: 81489 Nr: 1416-94.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Alves Conrado, Oneide Laura Conrado 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 973-56.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 CONSIDERANDO que já houve citação do réu dos termos da denúncia e 

para responder a acusação, nos termos da Legislação vigente e 

Provimento 56/2007-CGJ impulsiono o feito com a finlidade de intimar o 

advogado do réu, a apresentar resposta a acusação, no prazo legal de 

dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27469 Nr: 1890-46.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Aquilino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a juntada de substabelecimento.

Contudo, com relação a redesignação, essa não é cabível, em razão do 

despacho de fl. 142 ser claro quanto obrigação da parte autora trazer 

suas testemunhas, independentemente de intimação, sendo cediço que a 

audiência de instrução é uma, sendo a redesignação hipótese 

excepcional.

Considerando a ausência da parte requerida – INSS, apesar de intimada, 

decreto sua revelia, porém sem aplicar-lhe os correlatos efeitos.

Defiro a apresentação das alegações finais na forma escrita, saem desde 

já, a parte autora, através de seu advogado, intimado para tanto.

Após, considerando a revelia do INSS, venham os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

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.: 27489 Nr: 1898-23.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Florêncio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Nos termos 

do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 143-27.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Diante da informação prestada pelo advogado da parte autora, redesigno 

a audiência para o dia 03 de outubro de 2018, as 14:30, no fórum dessa 

comarca.

Advirto que as testemunhas deverão comparecer independentemente de 

intimação.

Deverá a parte autora, comprovar nos autos, no prazo de 5 dias, sua 

situação de enfermidade, juntado atestado médico ou documento 

equivalente, sob pena de dispensa da prova testemunhal.

Sai o nobre advogado já intimado da audiência.

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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55175 Nr: 216-91.2014.811.0032

 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: Valdete Celina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, tendo em vista o transito 

em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55959 Nr: 773-78.2014.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNdS, RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A vista de tudo que dos autos consta, defiro o pedido da parte requerente, 

a qual deverá juntar aos autos laudo médico ou prova pericial da doença 

do interditando, e sendo assim, suspendo o processo pelo prazo de 180 

dias, período suficiente para que se providencie o que foi requerido.

Decorrido tal prazo, independentemente da juntada ou não do laudo, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, remetendo-se 

os autos com vistas ao Ministério Público para parecer. Após, conclusos 

para sentença.

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.: 53145 Nr: 1253-90.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de fls. 80/85, é tempestivo. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 95-44.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, JRJdS(, FJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:12.588, Ana Luiza Antunes Gomes - OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impusiono os autos com a 

finalidade de intimar a advogada da autora, para manifestar nos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 2161-50.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jacira Rodrigues de Moraes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes, para manifestação quanto as informações 

do senhor perito, bem como requererem o que entenderem de direito no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 209 Nr: 17-02.1996.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anazita Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Purcino Correa, Antoninha Maria 

Correa, Marizete Bom Despacho Correa, Luzinir Maria Correa, Sebastiana 

Vitalina Correa, Evelyn Irenir Correa, Olevino Gabriel Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ourives Filho - OAB:641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 206, na forma postulada, devendo os patronos das 

partes manifestarem-se nos autos no prazo de cinco dias .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 746-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Vistos em correição.

À vista da cota mininterial de ref.54, intime-se a defesa para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos quais exames o reeducando 

realizará, trazendo solicitação médica, ou, na impossibilidade, justificar a 

realização dos exames, trazendo ainda, após, laudo médico.

Em seguida,, abra-se vista dos autos ao Ministério Público com urgência.

Intime-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-44.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000532-82.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-59.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-50.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000561-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-81.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANY APARECIDA POMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 39/18/DF.

O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, no uso de suas 

atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º – NOMEAR o servidor Gabriel Feil Zanon, para exercer o cargo 

em comissão, de Assessor de Gabinete I, a partir da assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

 Santo Antônio de Leverger, 01 de agosto de 201 8.

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito

PORTARIA 40/18/DF.

O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, no uso de suas 

atribuições legais...

RESOLVE:

Artigo 1º – NOMEAR a servidora Joice Danhoni, para exercer o cargo em 

comissão, de Assessor de Gabinete lI, a partir da publicação, que deverá 

que deverá, ser editado e assinado após a publicação deste.

 Santo Antônio de Leverger, 01 de agosto de 201 8.

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 574-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José André Trechaud e 

Curvo - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12.958, 

Lucas Henrique Muller Pirovani - OAB:19.460, William Khalil - 

OAB:6.487

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o pagamento da taxa judiciária, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 574-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José André Trechaud e 

Curvo - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12.958, 

Lucas Henrique Muller Pirovani - OAB:19.460, William Khalil - 

OAB:6.487

 Intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam 

ao pagamento dos valores a que foram condenados, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º c.c art. 520, § 2º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81532 Nr: 1048-56.2017.811.0053

 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: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Intimação das partes para audiência redesignada para o dia 07/08/2018, 

às 10:00h.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 364-97.2018.811.0053

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (no valor de R$ 

1.750,00 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) no prazo de 48 horas. 

Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a 

guia de complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. 

Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84370 Nr: 91-21.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a expedição de carta precatória para citação da parte 

requerida não foi corretamente encaminhada, motivo pelo qual a audiência 

de conciliação aprazada para o dia 31/07/2018 restou prejudicada, 

REDESIGNO a referida audiência para o dia 28/08/2018, às 10:30min.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69080 Nr: 814-79.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial do Autor, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/09/2018 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73096 Nr: 1154-86.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson da Silva Marques - 

OAB:16877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos Rodrigo Arlesson Marinho em face 

de Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condenar 

a requerida ao pagamento de indenização de R$ 13.500,00, pelo 

falecimento de sua filha Rayane Karielle Marques Marinho, e indenização 

de R$ 6.750,00, pelo falecimento de sua companheira Ana Paula Santos 

Marques. Julgo extinto este processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Os juros fluirão a partir da data da citação (Súmula n.º 426 do 

colendo STJ). A correção monetária incidirá a partir do sinistro. Neste 

sentido: TJ/MT, Ap, 44630/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/06/2014, Data da 

publicação no DJE 06/06/2014. Ementa: “(...). A correção monetária é o 

marco adequado à recomposição do valor da moeda, devida desde a data 

do sinistro. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. (...)”.Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o beneficio 

econômico auferido pelo Requerente Rodrigo Arlesson Marinho (art. 85, § 

2º, CPC).Com relação ao Requente Davi Marques Marinho, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito ante a ausência de 

interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno-o em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC.Após, ARQUIVEM-SE estes autos com baixa na 

distribuição.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86907 Nr: 1161-73.2018.811.0053

 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: JRDS, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela advogada dativa ao 

argumento de omissão quanto a fixação de honorários.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

 Ademais, restou afirmado na Portaria 36/2018-DF, a partir da data de 

23.07.2017, cabe à Defensoria Pública patrocinar os hipossuficientes.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-79.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-70.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-15.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALBISNEY MESQUITA NARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 1 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000714-39.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADINOR GONCALVES REZENDE (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)

 

Intimo Vossa Senhoria para, querendo e no prazo legal, manifestar sobre 

os embargos de declaração com efeitos infringentes juntados aos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 1 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-85.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DINA ARIADNE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 1 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-54.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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, 1 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENIMARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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, 1 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-48.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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, 1 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-44.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 1 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-91.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETE REIS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal dar andamento no feito. Santo 

Antônio do Leverger, 1 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO DE 2018 PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR DO FÓRUM DA COMARCA SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT.

 EDITAL N.º 016/2018/CA

De ordem da Exmª. Drª. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini – MM. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 006/2011/PRES. 

de 16.06.2011, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8571, em 18.05.2011 e c.c. Edital nº 015/2018-CA de 

10 de julho de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10292, em 11/07/2018, concernente a abertura de Processo 

Seletivo para credenciamento de Conciliador para o Fórum da Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT, pelo presente edital torno pública a 

relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, 

devendo ser observado o seguinte:

1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que 

tiveram suas inscrições deferidas, e será no dia 26 de agosto de 2018, no 

período das 08h às 12h, no Fórum Desembargador João da Cunha 

Cavalcanti, situada na Av. Getulio Vargas, s/n.º , Jardim Vista Alegre- São 

José dos Quatro Marcos-MT.

 2) O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento 

original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente 

azul ou preta, com antecedência de trinta minutos do início da prova.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito 

(01/08/2018). Eu, (Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei e 

assino.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini. Juíza de Direito e Diretora do Foro.

* A Relação dos Candidatos completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 1660-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em virtude da Comarca estar desprovida de Defensoria 

Pública, que nesta data compareceu perante esta Escrivania de Vara 

Única o requerido. VANDERLEI SOARES DA SILVA, a fim de justificar a 

sua impossibilidade momentânea de estar cumprindo com suas obrigações 

alimentares, tendo em vista estar passando por dificuldades financeiras, e 

os valores homologados estar acima da sua capacidade de pagamento, 

onde existe em andamento uma ação revisional de código 67272 nesta 

comarca, bem como, que já constituiu nova família e tem mais dois filhos 

menores para prover o sustento.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 2704-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR LOPES TEIXEIRA, MAX HITHER DA 

SILVA, FRANCIELI SOUSA, SARA DE JESUS GOMES, JEFERSON SERAFIN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823

 Vistos em correição.(...) Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação 

da medida cautelar restritiva de liberdade.No mais, certifique-se quanto a 

citação dos corréus.Por fim, verifico que na certidão do Oficial de Justiça 

(ref. 33) não constou a resposta das acusadas Francieli e Sara acerca da 

constituição de advogado particular ou necessidade de assistência da 

Defensoria Pública, desse modo, notifique-se o Oficial para aditar a 

certidão.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112282 Nr: 3404-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê vista dos autos para o Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 2916-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG–SDEDS, PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO liminarmente a 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requeridos, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, providenciem o atendimento médico 

especializado com Cardiologista e Pneumologista Pediátricos, realização 

de exame de Eletroencefalograma, além do fornecimento dos 

medicamentos Ranitidina 1mg, Gardenal 4.4mg, Domperidona 3ml, 

Prednisolona 1ml, Seretide 25/250 e Furosemida 1ml (medicamento 

manipulado) pelo tempo necessário, bem como todo o tratamento a ser 

indicado pelos especialistas, assegurando ainda a continuidade de tal 

tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem 

licitação, devido à urgência do caso, sem prejuízo de bloqueio da quantia 

necessária para realização da consulta e tratamento em caso de 

descumprimento.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, (...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 2704-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR LOPES TEIXEIRA, MAX HITHER DA 

SILVA, FRANCIELI SOUSA, SARA DE JESUS GOMES, JEFERSON SERAFIN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

decisão de ref. 34.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000021-09.2018.8.11.0078. REQUERENTE: LEIDIANE PEREIRA MONTEIRO 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Designe-se nova audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

conciliador credenciado na comarca. Intimem-se as partes para 

comparecimento,fazendo-se as advertências contidas no § 1º do art. 18 

do CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE 

QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, 

ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. 

SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-65.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DECRACIO TEODORO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MODESTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

A MODESTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para informar 

acerca da distribuição da carta precatória, com comprovante já anexado 

aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-38.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

ANTONIO SANTANA NESTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTANA NESTORIO OAB - RO0006100A (ADVOGADO)

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000323-38.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO, CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES REQUERIDO: RMEX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de 

ação ajuizada por CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES e ANTONIO 

SANTANA NESTORIO em face de RMEX CONSTRUTORA NE 

INCORPORADORA SPE LTDA., todos devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora afirma que em viagem de lazer em família foram abordados 

por funcionários da empresa ré e assinaram um contrato para aquisição 

de cota imobiliária. Contudo, na mesma data houve arrependimento e 

resolveram cancelar o contrato, comunicando a empresa por e-mail. 

Apesar da comunicação receberam boletos para pagamento e, diante do 

pleiteado cancelamento, não efetuaram o pagamento, sofrendo ameaça de 

inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É caso de 

deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. Os documentos juntados 

aos autos, em juízo de cognição sumária, são aptos à pretensão deduzida, 

uma vez que a parte autora trouxe aos autos o contrato firmado, que 

prevê a possibilidade de resolução unilateral da avença, além do e-mail 

enviado à empresa ré no dia da contratação solicitando que fosse 

cancelado o contrato. Assim, presente está o fumus boni iuris. Já o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando 

não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha 

processual, uma vez que o indeferimento de tutela pretendida pode 

ensejar a inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de realizar a inserção dos 

dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que concerne 

aos débitos discutidos nestes autos, até ulterior decisão judicial. 

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão, bem como para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

10/09/2018, às 14h40, fazendo-se as advertências contidas no § 1º do 

art. 18 do CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. 

FRISA-SE QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ 

NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO 

CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA 

PRODUÇÃO DE PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. 

P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências. SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMAO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RENAN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000327-75.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DOUGLAS RENAN GOMES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A Vistos etc. DOUGLAS 

RENAN GOMES ajuizou ação em face de VIA VAREJO (CASAS BAHIA) 

arguindo não possuir qualquer relação com a parte requerida que, 

indevidamente, inseriu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes. No caso, os documentos que comprovem a 

legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é matéria de 

prova e não cabe análise liminar acerca do assunto. Quanto ao pleito de 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

tenho que a documentação constante dos autos ainda não permite uma 

análise acurada da situação. Diante disso, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada, podendo novamente ser analisado o pedido após a 

apresentação de contestação, quando a parte requerida poderá juntar os 

documentos necessários à defesa, bem como, se o caso, o autor poderá 
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trazer outros documentos aos autos. Por fim, o pedido de justiça gratuita 

formulado será analisado quando de eventual interposição de recurso 

inominado pela parte autora, com base nos documentos dos autos. 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de conciliação já 

agendada de acordo com a pauta do conciliador (11/09/2018, às 14:40 

horas), fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art. 18 CDC, bem 

como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE QUE NA 

HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, 

ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. CITE-SE a reclamada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. P.I.C. 

SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EXTECH-LINK INDUSTRIA MECANICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ZANFORLIN CAMARGO OAB - SP270199 (ADVOGADO)

CAROLINA ZANFORLIN CAMARGO OAB - SP274007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000013-32.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: EXTECH-LINK INDUSTRIA 

MECANICA LTDA EXECUTADO: SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE 

CEREAIS EIRELI - EPP Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de 

título extrajudicial ajuizada por Extech-Link Indústria Mecânica Ltda. em 

face de Senhor do Milho Indústria e Comércio de Cereais Ltda. A hipótese 

desafia o reconhecimento de incompetência dos juizados especiais, uma 

vez que a parte reclamante é pessoa jurídica não enquadrada, ao que 

tudo indica, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse 

contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação em 

epígrafe em face da impossibilidade legal de o autor figurar como parte 

nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão da parte autora pode ser 

exercitada tão somente perante uma das varas cíveis da justiça comum. 

Ante o exposto, com amparo nos artigos 8º e 51, IV, Lei 9.099/95, declaro 

extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 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. SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-11.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO PIERUCCI DE SOUZA OAB - MT11273/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010293-11.2016.8.11.0078. REQUERENTE: DHIEGO FERRARI 

REQUERIDO: HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo. Trata-se de ação ajuizada por DHIEGO 

FERRARI em face de HEREDIA MECANICA DE VEÍCULOS EIRELI ME, 

objetivando a declaração de inexistência do débito descrito na inicial, bem 

como indenização pelos danos morais sofridos. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do 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. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que a parte requerida realizou serviços em 

seu veículo sem sua autorização, razão pela qual entende descabida a 

cobrança, ainda mais ao se considerar que os problemas do carro 

persistiram e foi obrigado a levar o veículo em outro local para que o 

problema fosse resolvido. Em sua contestação a parte requerida afirma 

que foi procurada para instalação de ar condicionado no veículo do autor, 

restando acertado o valor da mão de obra, bem como foi o autor avisado 

que por se tratar e veículo antigo e sem ar condicionado de fábrica seriam 

necessárias algumas adaptações. Pois bem. O autor traz em sua inicial 

apenas uma ordem de serviço, datada de novembro de 2015, com valor 

total de serviços de R$ 100,00. O réu, por sua vez, traz duas ordens de 

serviço. Uma idêntica àquela trazida aos autos pelo autor e outra que 

contempla o valor que ensejou o débito discutido nestes autos. Dessa 

segunda ordem de serviço (ID 10264610) constou o pagamento de R$ 

500,00. Além disso, o réu trouxe aos autos comprovante de pagamento 

com cartão de débito em nome do autor datado de 05/02/2016, no valor de 

R$ 400,00 (ID 10264614). Ora, como poderia o autor ter autorizado apenas 

a realização de serviços no valor de R$ 100,00 em novembro de 2015 e 

em fevereiro de 2016 proceder ao pagamento de R$ 400,00 à empresa ré? 

Por certo que o autor o fez por ter autorizado a realização dos serviços, 

razão pela qual não há como declarar a inexistência do débito. Como se 

isso não bastasse, o autor não comprovou ter levado o veículo a outro 

mecânico para que consertasse o veículo após os serviços prestados 

pela parte ré. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, bem como, sendo legítima a cobrança, não há qualquer 

irregularidade na inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

revogando a tutela de urgência ID 8699418. Tendo em vista o depósito do 

valor do débito nos autos e diante da declaração de sua legitimidade, bem 

como diante do princípio da economia processual, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores em favor da parte REQUERIDA. 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. 

P.R.I.C. SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-19.2010.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES CARNEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010319-19.2010.8.11.0078. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR RABELO 

SILVA NETO REQUERIDO: GONCALVES CARNEIRO & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOSE 

RIBAMAR DA SILVA NETO em face de PUERTA E TAKAHSASHI LTDA 

EPP. Foi tentada penhora on line das contas da parte executada, sem 

sucesso. Posteriormente foi penhorada uma carcaça com porquinho, 

avaliada em R$ 16.780,00. Tentada a alienação judicial do bem, o leilão 

restou negativo. DECIDO. Preceitua o Parágrafo 4° do art. 53, da Lei 

9099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” Desse modo, ante a não localização de bens penhoráveis, o que 

inviabiliza a continuidade do processo executivo, é de rigor a extinção do 
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feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o 

presente feito, com fundamento no artigo 53, § 4º, da lei nº 9.099/95. Sem 

custas. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-32.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ESPINDOLA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARAFON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000164-32.2017.8.11.0078. REQUERENTE: CLEONICE ESPINDOLA 

RODRIGUES REQUERIDO: VANDERLEI MARAFON Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação ajuizada por CLEONICE 

ESPINDOLA RODRIGUES em face de VANDERLEI MARAFON objetivando o 

recebimento de R$ 300,00, valor gasto para limpeza e reparação de seu 

veículo, atingido por resíduos de tinta utilizada pelo requerido para pintar 

seu portão. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se 

às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra 

pronto para a prolação de sentença. Preliminarmente, afasto a preliminar 

de ilegitimidade, pois se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

O requerido narra que contratou um pintor para pintar a grade de sua 

residência e que verificou que o carro da requerente se encontrava 

próximo. Afirma que o pintor cobriu o veículo porque a autora não se 

encontrava no momento e que no dia seguinte a autora não retirou o carro 

do local para que prosseguissem com o trabalho. Em que pese o requerido 

negar a responsabilidade pelos danos causados ao veículo da autora, o 

documento juntado aos autos, consistente em termo de declarações 

prestado perante a Autoridade Policial comprova integralmente os fatos 

narrados na petição inicial, uma vez que naquela oportunidade a autora 

afirmou que o veículo estava coberto pela metade quando foi realizado o 

serviço. Ora, divergem as partes se no dia seguinte a autora retirou ou 

não o carro do local. Contudo, tal fato pouco importa, pois foi realizado 

serviço e pintura com o carro próximo, o que é suficiente para demonstrar 

a responsabilidade do requerido em reparar os danos causados. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora para 

CONDENAR a parte requerida a restituir o valor de R$ 300,00 à autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 

mora de 1% a.m. a partir da citação, e o faço COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Após transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMAO Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-49.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CORREIA PRESTES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010036-49.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JANETE CORREIA PRESTES 

SANTANA REQUERIDO: PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada 

por JANETE CORREIA PRESTES em face de PAULO CESAR CARDOSO. 

Tentada a citação da parte requerida, a carta de citação retornou 

infrutífera. Intimada a se manifestar, a autora quedou-se inerte. A narrativa 

dos fatos conduz à extinção do processo por ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido do processo. Isso porque a parte 

autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, 

para se manifestar acerca da não localização da parte requerida, mas se 

manteve inerte. Diante disso, é o caso de extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

salientando-se que no presente caso não há necessidade de intimação 

pessoal da parte, pois não se trata de abandono processual, mas de 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo (ausência de citação). Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de citação e a demonstração 

de ausência de esforços da parte autora na busca do endereço dos 

executados, consubstanciada na reiteração de pedidos já analisados pelo 

Juízo a quo, justificam a extinção do processo, por falta de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 2. Apelação 

conhecida e não provida”(TJ-DF - APC: 20100112111082, Relator: 

ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015. P: 228) Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada 

em julgado, ao arquivo. P.R.I.C. SAPEZAL, 1 de agosto de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 37/2018 DF/TBA.

O Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto RAFAEL DEPRA PANICHELLA, 

Diretor do Foro e do Juizado da Infância e Adolescência da Comarca de 

Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições previstas no artigo 149 da Lei n° 

8.069/90 e,

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a portaria n. 20/2005/DF;

CONSIDERANDO o grave problema social consistente no envolvimento de 

crianças e adolescentes na prática de porte ilegal de armas, furto, roubo e 

tráfico, além de outros atos infracionais, muitas vezes cometidos sob o 

efeito de álcool ou entorpecentes;

CONSIDERANDO a premente necessidade de salvaguardar o futuro das 

crianças e adolescentes, vítimas de exploração sexual e prostituição nas 

ruas e em estabelecimentos comerciais;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar de forma abrangente a 

entrada e permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão 

e logradouros públicos, mormente no período noturno, garantindo a 

proteção das próprias crianças e adolescentes e observando que a 

liberdade de ir, vir e estar deve estar condicionada ao direito dos menores 

ao respeito, que inclui a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e 

moral;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimento quanto aos 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, para prevenir 

e corrigir a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes e para 

reforçar as medidas de proteção aos infantes e aos jovens;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer que a criança e o 

adolescente têm não apenas direitos, mas também deveres, obrigações e 

responsabilidades para com os pais e demais familiares, para com os 

professores, para com as autoridades e para com a comunidade em geral;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar mais eficientes a fiscalização e 

aplicação das normas relativas à proteção de crianças e adolescentes;

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Considera-se criança, para os efeitos da presente Portaria, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 

doze e dezoito anos de idade.

Art. 2º. Considera-se responsável legal, para os efeitos da presente 

Portaria, as seguintes pessoas: o pai, a mãe, o tutor, o curador e o 

guardião.
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Art. 3º. São considerados acompanhantes, para os efeitos da presente 

Portaria, qualquer ascendente (avós, bisavós) ou colateral maior, até o 

terceiro grau (irmãos e tios), desde que maiores de 18 anos.

Art. 4º. Pessoa Maior Expressamente Autorizada - pessoa maior de idade 

a quem os pais ou responsável outorguem autorização escrita e com firma 

reconhecida (ou formulada perante o Conselho Tutelar) para frequentar, 

em sua companhia, determinados lugares e em horários onde o acesso e 

permanência sejam proibidos.

Art. 5º. As crianças, adolescentes e seus responsáveis legais deverão 

sempre portar documentos de identidade. Os tutores, curadores e 

guardiões devem sempre portar também o original ou cópia autenticada 

dos respectivos termos de tutela, curatela e guarda.

Parágrafo único. Os acompanhantes e a pessoa maior expressamente 

autorizada deverão portar documento de identidade e estarem munidos de 

autorização expressa do representante legal do menor, 

responsabilizando-o pela criança ou adolescente no interior do evento.

Art. 6º. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

órgão instituído para a defesa das crianças e adolescentes, sendo 

inadmissível a apologia ou incitação ao descumprimento dos atos 

funcionais regularmente emanados, bem como o vilipêndio à atuação 

laboral de seus membros, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Art. 7º. É legítima a intervenção do Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, inclusive na presença dos pais, em todas as 

circunstâncias em que haja menor em situação de risco, devendo adotar 

as providências legais necessárias para resguardar a integridade física e 

psíquica da pessoa em desenvolvimento.

Parágrafo único. Considera-se em situação de risco as crianças e 

adolescentes:

I - expostos ao abandono;

II - sob a influência de agentes externos prejudiciais, tais como 

substâncias entorpecentes e similares;

III - envolvidos em conflitos generalizados, caracterizados por participação 

em rixas, quadrilha ou bando (gangue);

IV - susceptíveis a serem vítimas de exploração sexual ou ilícitos 

análogos;

V - nos demais casos previstos em lei.

CAPÍTULO II - ESTÁDIOS, GINÁSIOS, CAMPOS DESPORTIVOS E PRAÇAS.

Art. 8º. As crianças e adolescentes até 14 (quatorze) anos de idade 

somente poderão ter acesso ou permanecer em estádio, ginásio ou campo 

desportivo, sem a presença dos responsáveis legais, acompanhantes ou 

maior expressamente autorizado, até às 22 (vinte e duas) horas. Após 

esse horário, só poderão ter acesso e permanecer nesses ambientes se 

acompanhados do responsável legais, acompanhantes, ou maior 

expressamente autorizado.

CAPÍTULO III - EVENTOS, FESTAS E ESPETÁCULOS PÚBLICOS DE 

CARÁTER FAMILIAR, PROMOVIDOS POR ENTIDADE DE ENSINO OU DE 

NATUREZA RELIGIOSA, RECREATIVA OU DESPORTIVA

Art. 9º. Não será exigida autorização judicial para entrada e permanência 

de crianças e adolescentes em eventos de caráter familiar, promovidos 

por entidade de ensino, de natureza religiosa, de caráter recreativo ou 

desportivo.

§1° - Para os fins deste artigo entendem-se festas de caráter familiar 

aquelas realizadas em ambiente fechado e de acesso restrito a 

convidados.

§2° - As crianças e adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos 

somente poderão participar de eventos, festas e espetáculos públicos de 

caráter familiar, promovidos por entidade de ensino ou de natureza 

religiosa, sem a presença dos responsáveis legais, acompanhante ou 

pessoa maior expressamente autorizada até às 23 (vinte e três) horas. 

Após este horário somente será permitida a entrada e permanência de 

menores de 16 (dezesseis) anos acompanhados dos responsáveis legais 

ou pessoa maior expressamente autorizado.

CAPÍTULO IV – DO ACESSO E PERMANÊNCIA EM EVENTOS FESTIVOS 

(CARNAVAL, SHOWS, EVENTOS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS)

Art. 10. A presença e permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados 

em locais públicos ou particulares fica disciplinada da seguinte forma:

I - Criança: só é permitido o acesso se acompanhada de um ou ambos os 

pais ou responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA).

II - Adolescente (entre 12 e 16 anos incompletos):

a) acompanhado de um dos pais, responsável legal, acompanhantes ou 

pessoa maior expressamente autorizada, poderá permanecer por tempo 

indeterminado.

b) desacompanhado, permanecer somente até às 24h.

III - Adolescente acima de 16 anos:

a) acompanhado de um dos pais, responsável legal, acompanhantes ou 

pessoa maior expressamente autorizada, poderá permanecer por tempo 

indeterminado.

b) desacompanhado, permanecer somente até às 2h.

Art. 11. Os responsáveis pela organização dos eventos de que trata este 

capítulo, bem como os pais e responsáveis, estarão sujeitos à pena de 

multa de três a vinte salários-mínimos, e fechamento do estabelecimento 

(art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente), além das medidas 

penais cabíveis.

Art. 12. É proibida a presença de crianças e adolescentes nos locais 

mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos pais ou 

responsável legal, quando, em razão da natureza da apresentação ou do 

tipo de público presente, possa atentar contra sua boa formação 

psicológica e moral.

Art. 13. O responsável pela organização dos eventos festivos deverá:

I - manter efetivo controle de entrada dos frequentadores, coibindo a 

entrada e permanência de adolescentes fora dos horários permitidos.

II - exigir a apresentação de documentação para comprovação da idade e 

parentesco.

Art. 14. Os responsáveis pela organização dos eventos, bem como os 

pais e responsável legal, em caso de descumprimento das regras fixadas 

neste capítulo, estarão sujeitos à pena de multa de três a vinte salários 

mínimos, duplicação da multa e fechamento do estabelecimento, em caso 

de reincidência (arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 15. É permitida a realização de qualquer dos eventos mencionados 

neste Capítulo, dirigido exclusivamente ao público adolescente (matinês), 

em faixa de idade entre 14 anos e 18 anos incompletos, com duração até 

as 24h, em cujo ambiente não será exigida a presença dos pais, 

responsável, parente ou acompanhante do adolescente, cabendo aos 

organizadores zelar para que não ocorra qualquer tipo de violação aos 

direitos assegurados aos adolescentes, com a adoção de medidas 

visando resguardar a integridade e segurança dos adolescentes.

§ 1º - Nos eventos de que trata o caput deste artigo, é proibida a venda, 

distribuição ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, narguilés e 

quaisquer outros produtos que possam causar dependência física ou 

psíquica, bem como a exibição de qualquer material com conteúdo 

inapropriado para a faixa etária do público presente.

§ 2º - A realização de eventos dessa natureza dependerá da obtenção de 

alvará judicial específico, na forma do art. 16 desta Portaria.

CAPÍTULO V - DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPETÁCULOS, CERTAMES DE BELEZA 

OU DAS FESTIVIDADES E EVENTOS DE QUE TRATA O CAPÍTULO IV 

DESTA PORTARIA

Art. 16. Nenhuma criança ou adolescente poderá participar de 

apresentação artística, espetáculo, certame de beleza ou das festividades 

e eventos previsto no Capítulo IV desta Portaria, sem prévia autorização 

judicial (alvará judicial), a ser proferida em procedimento específico, 

iniciado por petição subscrita pelos organizadores do evento ou 

procurador com poderes específicos e protocolada em Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis.

§ 1º - O ALVARÁ autorização de participação e/ou frequência de criança 

e adolescente em bailes, festas e promoções dançantes deverá ser 

instruído com:

I - a qualificação completa do requerente;

II - contrato social da empresa, se pessoa jurídica e documentos pessoais, 

se pessoa física;

III - local de funcionamento, data e horário de início e término do evento e 

estimativa de público;

IV - faixa etária das crianças e adolescentes que se pretendem fazer 

presentes;

V - alvará do município;

VI - informação acerca da contratação de pessoas naturais ou jurídicas 

que obrigatoriamente farão a segurança do evento;

VII - cópia do plano de segurança previsto para o evento, que deverá ser 

previamente encaminhado ao Comando da Polícia Militar do município;

VIII - qualificação dos funcionários, ainda que eventuais, que serão 

responsáveis pela fiscalização da entrada do evento.

IX - declaração de que observará fiel e escrupulosamente as regras 

contidas na Norma Técnica n. 06/2016/CBM/MT (PORTARIA N° 
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003/DSCIP/CBMMT/2016), bem como no Decreto Estadual nº 2.346, de 21 

de janeiro 2010, que regulamenta o exercício de fiscalização do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei nº 

8.399/05, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Legislação de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico no Estado de Mato Grosso;

X - cópia de comunicação da data, local e natureza do evento ao Conselho 

Tutelar do município;

XI - comprovante do recolhimento de custas e emolumentos judiciais, na 

forma estabelecida pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC e demais atos normativos relativos 

ao tema.

§2º - A não atenção às exigências elencadas neste artigo importará o 

indeferimento, de plano, do pedido.

§3 º - O indeferimento da expedição de alvará não impedirá a realização 

do evento, mas obstará a participação e frequência de crianças e 

adolescentes.

§4º - Cuidando-se de participação de criança ou adolescente em 

espetáculo público e/ou certame de beleza, será necessária, ainda, a 

apresentação de:

I - Relação dos nomes das crianças e adolescentes que participarão do 

evento, com a autorização expressa dos pais ou responsável legal, 

reconhecida firma em Cartório, dispensada esta quando a assinatura do 

documento for feita perante os Agentes da Infância e Juventude desta 

Comarca;

II - Cópia de documento de identificação da criança ou adolescente e de 

seus pais ou responsável legal;

Art. 17. Em qualquer evento disciplinado neste capítulo fica 

expressamente proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas a 

pessoas menores de 18 anos.

Art. 18. O responsável pelo evento deverá providenciar rigorosa 

fiscalização interna, de modo a garantir o não fornecimento de bebidas 

alcoólicas a crianças e adolescentes, identificando e comunicando, 

imediatamente, às autoridades, caso terceiros sejam flagrados fornecendo 

tais espécies de bebidas no interior do estabelecimento.

§1º - O responsável pelo evento, ao formular o pedido de alvará, deverá 

informar a contratação de empresa ou pessoas que obrigatoriamente 

farão a segurança.

§2º - O responsável pelo evento, ao formular o pedido de alvará, 

apresentará relatório do plano de segurança previsto para a ocasião, o 

qual deverá ser comunicado previamente ao Comando da Polícia Militar do 

município.

§3º - No evento deverá realizar-se obrigatoriamente a revista pessoal dos 

que adentrarem no estabelecimento.

§4º - É dever do responsável pelo estabelecimento e, igualmente, do 

promotor do evento que permitirem, quando for o caso, a entrada de 

criança ou adolescente, acompanhado ou não:

I - contratar número de seguranças compatível com a estimativa do público 

esperado ao evento;

II - afixar na entrada do estabelecimento (primeira porta) o alvará judicial 

que disciplina a entrada e permanência de criança ou adolescente 

desacompanhado dos agentes referidos nos artigos 2º a 4º desta 

Portaria;

III - exigir que a criança ou o adolescente porte, obrigatoriamente, 

documento de identidade original, ou similar, como por exemplo, certidão 

de nascimento, sob pena de ser vedada a entrada ou permanência no 

local;

IV - obstar o consumo de cigarro, bebida alcoólica e similares, por criança 

ou adolescentes, em suas dependências, acionando, para coibi-lo, se 

necessário, o Conselho Tutelar e a Polícia;

V - obstar música ou apresentação que exalte a violência, a pornografia, 

ou faça apologia a produto nocivo à saúde;

§5º - O infrator destas deposições está sujeito à pena de multa de 3 (três) 

a 20 (vinte) salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência (ECA, art. 249), sem prejuízo de outras sanções de ordem 

administrativa ou penal previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO VI - FESTAS "RAVE" e "OPEN BAR"

Art. 19 - É proibido o acesso ou permanência de criança ou adolescente 

(menores de 18 anos), ainda que acompanhados por qualquer dos pais ou 

responsável legal, de parente ou acompanhante, em estabelecimentos 

similares a boates, clubes dançantes, festas rave ou eventos festivos 

denominados open bar ou similares (nos quais há o fornecimento gratuito 

de bebidas alcoólicas).

§ 1º - Os donos dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo 

deverão afixar, em local visível, AVISO (em letras com tamanho mínimo de 

4 cm.), orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes 

dizeres: "É PROIBIDA A ENTRADA OU PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 

ANOS NESTE RECINTO".

§ 2º - O infrator estará sujeito a pena de multa de três a vinte salários 

mínimos e, em caso de reincidência, ao fechamento temporário do 

estabelecimento (Art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 3º - Para a realização dos eventos de que trata este capítulo não será 

necessário alvará judicial, uma vez que não será permitida a presença de 

crianças ou adolescentes.

CAPÍTULO VII - CASA DE DIVERSÃO ELETRÔNICA

Art. 20. Os jogos eletrônicos deverão ter as seguintes classificações:

I - veiculação livre;

II - inadequado para menores de 12 anos;

III - inadequado para menores de 14 anos;

IV - inadequado para menores de 18 anos.

Parágrafo único. A classificação informa sobre a natureza dos 

videogames, considerando-se, para fins de avaliação, a faixa etária a que 

não se recomende, por conter violência, prática de atos sexuais e 

desviamento dos valores éticos e morais.

Art. 21. A entrada ou permanência em casa de diversões eletrônicas ou 

quaisquer estabelecimentos abertos ao público, onde se faça uso de 

jogos eletrônicos, locação de computadores e máquinas para acesso à 

rede mundial de computadores (internet), tais como lan houses, cibercafés 

e cyber offices, entre outros congêneres, será permitida na seguinte 

forma:

I - Criança: só é permitido o acesso se acompanhada de um ou ambos os 

pais ou responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA).

II - Adolescente (entre 12 e 14 anos incompletos):

a) acompanhado de um dos pais, responsável legal, acompanhantes ou 

pessoa maior expressamente autorizada, poderá permanecer por tempo 

indeterminado.

b) desacompanhado, permanecer somente até às 20h00.

III - Adolescente acima de 14 anos:

a) acompanhado de um dos pais, responsável legal, acompanhantes ou 

pessoa maior expressamente autorizada, poderá permanecer por tempo 

indeterminado.

b) desacompanhado, permanecer somente até às 22h00.

Art. 22. Os proprietários destes estabelecimentos ficam obrigados a criar 

e manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

I - nome completo;

II - data de nascimento;

III - endereço completo;

IV - telefone;

V - número de documento de identidade.

§1º - O responsável pelo estabelecimento deverá exigir dos interessados 

a exibição de documento de identidade no ato de seu cadastramento e 

sempre que forem fazer uso de computador ou máquina.

§2° - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de cada 

acesso, com a identificação e usuário e do equipamento por ele utilizado.

§3º - Os estabelecimentos não permitirão o uso dos computadores ou 

máquinas:

I - às pessoas que não fornecerem os dados previstos neste artigo ou 

fizerem de forma incompleta;

II - às pessoas que não portarem documento de identidade ou se negarem 

a exibi-lo.

§4º - As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser 

mantidos por, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

§5º - Os dados poderão ser armazenados em meio eletrônico.

§6º - O fornecimento dos dados cadastrais e demais informações de que 

trata este artigo só poderá ser feito mediante ordem ou autorização 

judicial.

§7º - Excetuada a hipótese prevista no § 6º, é vedada a divulgação dos 

dados cadastrais e demais informações de que trata este artigo, salvo se 

houver expressa autorização do usuário.

Art. 23. É vedado aos estabelecimentos de que trata esta portaria permitir 

a permanência de menores de 18 anos após a 00:00 (zero) hora, salvo se 

com autorização por escrito de, pelo menos, um de seus pais ou 

responsável legal.

Parágrafo único. Além dos dados previstos nos incisos I a V do art. 16, 

caput, o usuário menor de 18 (dezoito) anos deverá informar os 
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seguintes:

I - filiação;

II - nome da escola em que estuda e horário (turno) das aulas.

Art. 24. Os estabelecimentos deverão:

I - expor em local visível lista de todos os serviços e jogos disponíveis, 

com um breve resumo sobre os mesmos e a respectiva classificação 

etária, observada a disciplina do Ministério da Justiça sobre a matéria;

II - ter ambiente saudável e iluminação adequada;

III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos e adaptáveis a 

todos os tipos físicos;

IV - ser adaptados para possibilitar acesso a portadores de deficiência 

física;

V - tomar as medidas necessárias a fim de impedir que menores de idade 

utilizem continua e ininterruptamente os equipamentos por período superior 

a 04 (quatro) horas, devendo haver um intervalo mínimo de 30 (trinta) 

minutos entre os períodos de uso;

VI - regular o volume dos equipamentos de forma a se adequar às 

características peculiares e em desenvolvimento dos menores de idade.

Art. 25. São proibidos nos locais a que se refere o caput do artigo 21:

I - a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres;

II - a utilização de jogos ou a promoção de campeonatos que envolvam 

prêmios em dinheiro.

Art. 26. Todas as casas de diversões eletrônicas ou quaisquer 

estabelecimentos abertos ao público, onde se faça uso de jogos 

eletrônicos, deverão ter ALVARÁ para entrada e permanência de 

crianças e adolescentes, expedido pelo Juízo da Infância e Adolescência.

r />§1º - A ausência do alvará judicial referido no caput do presente artigo 

implicará na expressa proibição de entrada e permanência de crianças ou 

adolescentes no estabelecimento, mesmo que atendidas todas as demais 

normas do presente capítulo.

§2º - Não é permitida a venda e/ou consumo de bebidas alcoólicas para 

crianças e adolescentes no estabelecimento, bem como a exploração 

simultânea de outras atividades comerciais, incompatíveis com o 

divertimento em espécie.

Art. 27. As casas de diversões eletrônicas ou quaisquer estabelecimentos 

abertos ao público em que se faça uso de jogos eletrônicos deverão estar 

localizados em relação às instituições de ensino nos termos e distâncias 

trazidas pela legislação local.

Art. 28. A inobservância do disposto neste capítulo sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções administrativas e 

penais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA:

I - multa, no valor de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, de acordo com 

a gravidade da infração;

II - em caso de reincidência, cumulativamente com a multa, suspensão das 

atividades ou fechamento definitivo do estabelecimento, conforme a 

gravidade da infração.

§1º - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§2º - Os valores previstos no inciso I serão atualizados anualmente, pelos 

índices oficiais.

CAPÍTULO VIII - ESTÚDIOS DE TEATROS, CINEMA E CONGÊNERES

Art. 29. A criança e o adolescente somente poderão entrar, permanecer, 

assistir atividades de estúdios de teatros, rádio, cinema e congêneres, 

participando de suas atividades, desde que respeitadas as restrições 

legais e de acordo com sua classificação por faixa etária.

CAPÍTULO IX - ESPETÁCULOS PÚBLICOS, SHOWS E EVENTOS MUSICAIS

Art. 30. Nenhum espetáculo, show ou musical será apresentado ou 

anunciado, sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 

apresentação ou exibição.

§1º - As crianças e adolescentes não terão acesso aos espetáculos 

públicos, 'show' e musicais classificados como inadequados à sua faixa 

etária (ECA, art. 75).

§2º - As crianças somente poderão ingressar e permanecer nos locais de 

apresentação ou exibição quando estiverem na presença dos 

responsáveis legais ou acompanhantes.

§3º - Os adolescentes poderão ingressar e permanecer em espetáculos 

públicos, show e eventos musicais realizados em local aberto até às 

24:00 horas, sem a presença dos responsáveis legais, acompanhantes ou 

maior expressamente autorizado, e, após esse horário, somente se na 

presença dos responsáveis legais, acompanhantes e maior 

expressamente autorizado.

Art. 31. Os promotores, organizadores, dirigentes ou gerentes, assim 

como os seus funcionários, ainda que eventuais, serão solidariamente 

responsáveis pela fiscalização da entrada e da permanência de crianças 

e adolescentes no local em que se realiza o espetáculo, 'show' ou 

musical, assim como pela fiscalização da venda ou oferta de bebida 

alcoólica no interior do recinto onde se realiza o evento.

Parágrafo único. A inobservância importará na aplicação das medidas 

constantes no §5º do artigo 18 desta Portaria.

CAPÍTULO X - COMÍCIOS E EVENTOS POLÍTICOS

Art. 32. Não será permitida a permanência de crianças e adolescentes, 

que não estejam aptos a votar nas eleições, em comícios e eventos 

políticos, após às 22 horas, a não ser que estejam na presença dos 

responsáveis legais, acompanhantes, ou maior expressamente 

autorizado.

CAPÍTULO XI - FITAS DE VÍDEO, MULTIMÍDIA, REVISTAS E PUBLICAÇÕES

Art. 33. Os proprietários e funcionários de estabelecimentos que explorem 

a venda ou aluguel de fitas de vídeo, discos ou videodiscos compactos 

(CDs ou DVDs), cuidarão para que não haja venda ou locação em 

desacordo com a classificação atribuída pelo órgão compete (ECA, art. 

77).

Parágrafo único. O infrator estará sujeito à pena de multa de 3 (três) a 20 

(vinte) salários mínimos. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária 

poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) 

dias (ECA, art. 258).

Art. 34. Os proprietários e funcionários de estabelecimentos que explorem 

a venda ou aluguel dos produtos descritos no caput do artigo 33, cuidarão 

para que não sejam expostas embalagens ou qualquer tipo de propaganda 

que contenha cenas de sexo explícito, obscenas ou pornográficas.

§1º - A exposição de embalagens ou qualquer tipo de propaganda que 

contenha cenas de sexo explícito, pornográficas ou obscenas, será 

admitida desde que tais embalagens sejam colocadas em salas separadas 

e sem contato visual a partir de qualquer ponto do restante do 

estabelecimento. O acesso à referida sala deve ser impedido por porta 

compacta e de material opaco, não sendo admitidas cortinas, franjas ou 

similares.

§2º - A porta da sala em comento deverá conter aviso indicando que o 

material em seu interior tem conteúdo erótico ou pornográfico, bem como 

que o acesso é proibido para menores de 18 anos de idade.

§3º - O infrator estará sujeito à pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, sem 

prejuízo da apreensão das fitas de vídeos, disquetes, discos ou 

videodiscos compactos (CDs ou DVDs) (ECA, art. 249).

Art. 35. Os proprietários e funcionários de bancas de jornal, livrarias e 

congêneres deverão cuidar para que não haja venda a crianças e 

adolescentes de revistas e publicações com conteúdo material impróprio 

para menores, as quais deverão ser comercializadas em embalagens 

lacradas e opacas, com advertência do seu conteúdo (ECA, art. 78).

Parágrafo único. O infrator estará sujeito a pena prevista §5º do artigo 18 

desta Portaria.

CAPÍTULO XII - BILHAR, SINUCA E CONGÊNERES

Art. 36. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem 

comercialmente bilhar, sinuca, bingo e congênere, ou por casas de jogos, 

assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, 

cuidarão para que não seja permitida a entrada ou permanência de 

crianças e adolescentes no local, afixando avisos para orientação do 

público (ECA, art. 80).

CAPÍTULO XIII - PRODUTOS E SERVIÇOS

Art. 37. Importa alertar que é proibida a venda, fornecimento ou entrega a 

qualquer título à criança e adolescente dos seguintes produtos:

I - Armas, munições e explosivos.

Pena. Reclusão, 3 (três) a 6 (seis) anos (ECA, art. 242).

II - Produtos que possam causar dependência física ou psíquica inclusive 

bebidas alcoólicas e tabaco sob qualquer forma (cigarros, cigarrilhas, 

charutos e congêneres).

Pena. Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, se o fato não 

constitui crime mais grave (ECA, art. 243).

III - Fogos de artifício ou estampido, salvo os de reduzido potencial e 

incapazes de causar danos físicos.

Pena. Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa (ECA, art. 244).

IV - Fitas de vídeos, disquetes, discos ou videodiscos compactos (CDs, 

Dvds), ou qualquer meios de veiculação eletrônica, qualificados como 

impróprios a menores.

Pena. Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos e fechamento do 

estabelecimento por até 15 (quinze) dias em caso de reincidência (ECA, 
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art. 256).

V - Revistas e publicações ou quaisquer meios de veiculação material que 

contenha mensagens pornográficas ou obscenas, ou qualificados como 

impróprias para menores.

Pena. Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, duplicando-se a pena 

em caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão da revista ou 

publicação (ECA, art. 257).

VI - Bilhetes lotéricos e equivalentes.

Pena. Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, aplicando-se o dobro 

no caso de reincidência (ECA, art. 249).

Art. 38. É proibida a venda a menores de produtos voláteis, como a 

substância conhecida como "cola de sapateiro", o tíner, o éter ou 

congêneres e de latas de tintas ou vaporizadores de tinta ('spray').

§1º - Estão excluídos da proibição as tintas em quantidade reduzida e os 

pincéis que se destinarem exclusivamente ao uso escolar ou artístico.

§2º - Os estabelecimentos que comercializarem deverão afixar aviso 

quanto às proibições referidas neste artigo.

§3º - O infrator está sujeito à pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se o dobro no caso de reincidência (ECA, art. 

249).

Art. 39. É proibida a hospedagem onerosa ou gratuita de quaisquer 

páginas eletrônicas (sites) na INTERNET que contenham fotografias ou 

desenhos pornográficos, obscenos ou de sexo explícito envolvendo 

criança ou adolescente.

§1° - O responsável pela página e o diretor, gerente ou administrador do 

provedor de acesso à INTERNET serão solidariamente responsáveis.

§2° - O infrator está sujeito à pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos 

e multa (ECA, art. 241, caput).

3°. Incorre na mesma pena quem:

I) agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a 

participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo;

II) assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, 

cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;

III) assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de 

computadores ou internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas 

na forma do caput deste artigo.

§4° - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos:

I) se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou 

função;

II) se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem 

vantagem patrimonial.

CAPÍTULO XIV - HOSPEDAGEM

Art. 40. É proibida a hospedagem de crianças e adolescentes em hotel, 

motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado por pais 

ou responsável legal ou na companhia deste.

§1º - O infrator será punido com pena de multa de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) salários mínimos. Em caso de reincidência, a autoridade 

judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 

quinze dias (ECA, art. 250).

§2º - O proprietário, o gerente ou o responsável pelo estabelecimento 

indicado no caput deste artigo, em que se verifique a submissão de 

criança ou adolescente à prostituição sexual, serão apenados com 

reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, além de ter cassada a 

licença de localização e funcionamento do estabelecimento (ECA, art. 244 

-A).

CAPÍTULO XV - VIAGEM

Art. 41. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, 

desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização 

judicial.

§1º - A autorização não será exigida quando:

I - tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma 

unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

II - a criança estiver acompanhada:

a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco;

b) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 

responsável, responsabilizando-se por ele, por meio de documento com 

firma reconhecida.

III - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que 

autorizados por ambos os genitores, ou pelo responsável por documento 

escrito e com firma reconhecida.

§2º - O parentesco deverá ser comprovado documentalmente no ato da 

viagem.

§3º - Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança 

deve ser entendido aquele que detiver sua guarda, além do tutor.

§4º - O documento de autorização mencionado no artigo anterior deve ter 

firma reconhecida por autenticidade.

§5º - A concessão de autorização judicial para criança viajar dentro do 

território nacional depende dos seguintes requisitos:

I - comparecimento à Vara Judicial ou a um ponto de atendimento 

(rodoviária ou aeroporto) de um dos pais ou do responsável legal, 

portando documento oficial com fotografia;

II - no caso de guardião ou tutor, apresentação de documento 

comprobatório dessa condição;

III - em qualquer caso, apresentação de documento da criança.

§6º - É desnecessária a autorização judicial para adolescente (12 a 18 

anos incompletos) viajar dentro do território nacional, ainda que 

desacompanhado.

§7º - Quando do requerimento para expedição de autorização para viajar, 

o interessado deverá indicar:

I - data e local de partida, bem como o de destino, e meio de transporte 

utilizado na viagem;

II - quem será o responsável por receber a criança ou adolescente no 

local de destino;

III - havendo hipótese de retorno do menor à comarca, data e local de 

retorno e o responsável por recebê-lo;

§8º - O pedido deverá ser instruído com cópias dos documentos de 

identidades dos pais, dos responsáveis e da criança ou adolescente.

§9º - À autorização judicial para criança ou adolescente viajar para o 

exterior aplicam-se as regras contidas nos artigo 819 a 827 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT.

§10º - O infrator que transportar criança ou adolescente em 

descumprimento às normas estabelecidas neste artigo e no antecedente 

será punido com multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência (ECA, art. 25).

CAPÍTULO XVI - DIVULGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Art. 42. É expressamente proibida a divulgação, total ou parcial, sem a 

devida autorização judicial, por qualquer meio de comunicação, de nome, 

ato ou documentos de procedimento policial, administrativo ou judicial 

relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional.

§1° - O infrator está sujeito à pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) 

salários-mínimos, aplicando-se dobro no caso de reincidência (ECA, art. 

247).

§2º - Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia 

de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer 

ilustração que lhe diga respeito ou que se refira a atos que lhes sejam 

atribuídos, de forma a permitir a sua identificação, direta ou indiretamente 

(ECA, art. 247, § 1º).

§3º - Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio, 

além da pena prevista no §1° deste artigo, poderá ser determinada a 

apreensão da publicação ou suspensão da programação da emissora por 

até dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números 

(ECA, art. 247, §2°).

CAPÍTULO XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. Poderá ser autorizada judicialmente, em casos excepcionais, 

devidamente fundamentados, a permanência de crianças e adolescentes 

em horários e locais vedados pelas normas constantes da presente 

Portaria para atendimento de necessidades específicas.

§1° - O pedido deve ser formulado com o mínimo de 20 (vinte) dias de 

antecedência da data prevista para realização do evento.

§2º - Os estabelecimentos comerciais com atividade de lazer (boates e 

congêneres, os bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e similares), que 

tenham por público alvo a clientela infanto-juvenil, terão o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da publicação desta Portaria, para se adequar e 

requerer Autorização Judicial, através de requerimento assinado pelo 

responsável ou organizador do evento ou estabelecimento, dirigido ao Juiz 

da Infância e Adolescência, devendo ser instruído com:

I - a qualificação completa do requerente;

II - contrato social da empresa, se pessoa jurídica e documentos pessoais, 

se pessoa física;

III - local de funcionamento, data e horário de início e término do evento;

IV - faixa etária das crianças e adolescentes que se pretendem fazer 

presentes;
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V - Alvará de Prefeitura;

VI - Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar;

VII - da Vigilância Sanitária.

§3º - O ALVARÁ para estabelecimentos comerciais poderá ser requerido 

com validade de 180 (cento e oitenta) dias, cumprindo à entidade 

interessada apresentar no primeiro dia útil de cada mês a programação 

prevista para o período.

Art. 44. Os promotores, organizadores, dirigentes ou responsáveis por 

diversão ou espetáculo público, 'show', festa, baile, promoção dançante e 

congênere deverão fixar, em local visível e de fácil acesso, na entrada do 

local de exibição ou realização do evento, informação destacada e 

facilmente legível sobre a natureza da diversão ou do espetáculo público, 

'show', festa, baile, promoções dançantes e congêneres e a faixa etária 

especificada no certificado de classificação ou autorização.

Parágrafo único - O infrator, em caso de descumprimento, estará sujeito à 

pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando-se a 

multa em dobro no caso de reincidência (ECA, art. 252).

Art. 45. A presente Portaria explicita e regulamenta algumas das 

obrigações contidas no Estatuto da Criança e dos Adolescentes e 

legislação extravagante, mas não exclui as demais obrigações e 

penalidades contidas no referido Estatuto ou em outros diplomas legais, 

cuja ignorância não poderá escusar do comprimento da lei.

Parágrafo único - Os casos omissos serão decididos pelo Juiz da Infância 

e da Juventude, respeitadas as prescrições legais e ouvida sempre a 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude.

Art. 46. Todos os proprietários, gerente, diretor, responsável, funcionários 

e empregados, a qualquer título, dos estabelecimentos mencionados nesta 

Portaria ou congêneres, serão solidariamente responsáveis por dolo ou 

culpa pelo descumprimento das normas estabelecidas, juntamente com as 

crianças e adolescentes e seus responsáveis legais.

§1º - O pai, a mãe, o responsável legal ou o acompanhante serão 

solidariamente responsáveis pela prática da infração administrativa se a 

criança ou adolescente estiverem em sua companhia no momento da 

ocorrência da infração, sem prejuízo da apuração de sua 

responsabilidade criminal por omissão ou negligência.

§2º - Os estabelecimentos que comercializem produtos e prestem 

serviços, indicados no CAPÍTULO XI, devem fixar cartazes com as 

proibições determinadas.

Art. 47. Todos os proprietários, gerentes, diretores, responsáveis, 

funcionários e empregados a qualquer título, dos estabelecimentos ou 

congêneres mencionados nesta Portaria, assim como os responsáveis 

legais pelas crianças e adolescentes, a população em geral e as próprias 

crianças e adolescentes, deverão dar todo o apoio ao Juízo da Infância e 

Juventude, ao Ministério Público, Conselhos Tutelares, Polícia Civil e Polícia 

Militar e demais órgãos governamentais e não governamentais afetos à 

infância e adolescência.

Parágrafo único - É expressamente proibido impedir ou embaraçar a ação 

de autoridade judiciária, membros do Conselho Tutelar ou do Ministério 

Público, no exercício de função prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O infrator ficará sujeito às seguintes penalidades:

Pena Criminal - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa (ECA, 

art. 236).

Pena Administrativa - Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos, 

aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (ECA, art. 249).

Art. 48. Os responsáveis legais e os responsáveis em caráter eventual 

pela criança ou adolescente poderão ser responsabilizados por 

descumprimento doloso ou culposo dos deveres do poder familiar, 

curatela, tutela ou guarda.

Pena Administrativa - Multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, 

aplicando-se em dobro em caso de reincidência (ECA, art. 249).

Art. 49. Quando nenhuma sanção específica tenha sido mencionada para 

o descumprimento das prescrições da presente Portaria, implicará na 

imposição de pena de multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, 

aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (ECA, art. 249), 

sem prejuízo de outras sanções de ordem administrativa ou penal.

Art. 50. Os valores das multas a que se refere esta Portaria deverão 

reverter ao fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, devendo ser recolhidas até 30 (trinta) dias após o 

trânsito em julgamento da decisão (ECA, art. 214), juntando-se o devido 

comprovante de depósito aos autos do procedimento de apuração de 

infração administrativa.

Art. 51. A presente Portaria entra em vigor em 20 (vinte) dias data, 

devendo ser amplamente divulgada e publicada em todos os meios de 

comunicação, expedindo-se Ofício aos Órgãos Públicos, restaurantes, 

casas noturnas, bares, locais de hospedagem.

Art. 52. Revogam-se as Portarias n. 20/2005/DF e 43/2017/DF/TBA, seus 

anexos, e as demais disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Egrégio Conselho de Magistratura e à Corregedoria 

Geral de Justiça.

Tabaporã/MT, 1º de Agosto de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA. Juiz Substituto

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11021 Nr: 647-75.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Lúcio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Aparecido Furtado Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT/9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ARANTES - 

OAB:OAB/SP 67.794, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado por Nilson Aparecido Furtado, de 

concessão de assistência judiciária gratuita, ao argumento que já havia 

pleiteado, ao propor a presente demanda, os benefícios da justiça gratuita, 

contudo, lhe foi negado, tendo recolhido na ocasião as custas 

processuais.

Argumenta que agora, por ocasião da sentença de mérito, teve seus 

pedidos julgados improcedentes e vem sofrendo a execução do valor 

fixado a título de honorários (R$ 10.000,00), motivo pelo qual, reitera o 

pleito de assistência judiciária gratuita, ante o real estado de precariedade 

financeira vivenciado.

Visando embasar seu pleito o executado juntou os documentos de fls. 

895/903.

O exequente, por sua vez, se manifestou às fls. 913/915, insurgindo-se 

quanto ao pleito do executado, bem como, requerendo o prosseguimento 

da execução.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15:“ 

(omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o valor do débito em 

discussão, tem-se, em um primeiro momento, elementos que demonstram a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, até mesmo 

porque, os documentos juntados pelo executado, em relação ao 

recebimento de benefício previdenciário, são inerentes ao ano de 2011, 

não havendo notícias de que ainda é assistido por tal benefício, sendo 

que, as demais cópias anexadas se encontram ilegíveis.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

atualizada do benefício previdenciário que lhe assiste, declaração de 

inexistência de veículos e bens imóveis em seu nome, bem como, 

declaração de imposto de renda atual e/ou outros documentos hábeis em 

comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas e 

despesas processuais, sendo estes legíveis, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9689 Nr: 555-34.2009.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberto Reginato Regini, João Alves 

da Silva, Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo José Rodrigues de Souza 

- OAB:PR/30.604, Ricardo Zampier - OAB:31225/PR, Waldemar 

Ernesto Feiertag Junior - OAB:PR/15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: 

a) a existência do negócio jurídico de compra e venda descrito na exordial; 

b) a validade da escritura pública de compra e venda confeccionada e 

registrada às fls. 073/074vº, do livro 74, perante o 1º Serviço Notarial e 

Registral – Cartório de Paz e Notas da Comarca de Poconé/MT; c) a 

validade do registro imobiliário constante no livro 2, efetuado sob n.º 

R.1/9.155, realizado na matrícula n.º 9.155 do CRI de Porto dos 

Gaúchos/MT; d) o cabimento dos pleiteados valores a título de 

arrendamento. Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, 

caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Consigne-se que 

em relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 

455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. . (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30414 Nr: 220-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Deixo de deliberar o postulado de fls. 24, eis que, já foi efetivada a 

restrição total do veículo, via RENAJUD, tal como consta às fls. 19;

II – No mais, INTIME-SE a parte autora para que, ciente da tentativa 

infrutífera de cumprimento da liminar (fls. 23/verso), se manifeste nos 

autos, mormente requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21122 Nr: 485-75.2013.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar de Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Cartório do 1º Ofício de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Considerando que os autores, devidamente intimados na pessoa de 

seu patrono, nada manifestaram em relação ao prosseguimento do feito, 

consoante se vê às fls. 115, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal dos 

autores, para manifestação quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, 

mormente requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação dos autores, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 211-14.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca das Chagas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20551 Nr: 840-22.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 
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925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25682 Nr: 708-23.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Danzer, Oldemar Danzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

708-23.2016.811.0094, Código25682.

D E C I S Ã O

1. RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta por Oldemar Danzer em 

face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, ao 

argumento que, a infração de omissão de informações econômico fiscais, 

fato gerador dos meses 01/2010 a 12/2010, resta prescrita, pois, já 

decorridos mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito.

Instado o excepto apresentou resposta às fls. 35, corroborando com as 

alegações ventiladas pelo excipiente em sua objeção e, alterando a CDA 

que embasa a presente execução.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, 

objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução, sem 

garantia do Juízo, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de 

ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais 

e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de 

plano, sem necessidade de dilação probatória.

 De efeito, a exceção de pré-executividade é caminho estreito, à margem 

da via processualmente prevista.

 No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. É admitido pela 

doutrina e jurisprudência o cabimento de exceção de pré-executividade 

quando a parte argúi matérias de ordem pública ou nulidades do título 

executivo que dispensam, para seu exame, dilação probatória e podem 

ser apreciadas de oficio pelo juiz. (TJMT - AI 15936/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/03/2011, Publicado no DJE 05/04/2011) destaque acrescido

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO GERENTE 

CUJO NOME CONSTA DA CDA - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

- CABIMENTO - EXCLUSÃO DO SÓCIO - DECISÃO CONFIRMADA - 

AGRAVO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade se presta à 

suscitação de questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, 

como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos 

processuais e as condições da ação executiva. A ampliação das matérias 

passíveis de serem provocadas por Exceção deve-se à força da 

interpretação jurisprudencial mais recente, que admite a argüição de 

ilegitimidade passiva, desde que não demande dilação probatória. (TJMT - 

AI 133507/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 12/04/2010) 

destaque acrescido

Destarte, a exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, 

uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução, pode o 

executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo 

juiz.

 No mesmo sentido, a lição de Araken de Assim, litteris:

"Não há termo final para deduzir a exceção de pré-executividade. 

Ressalva feita aos casos de preclusão, a exemplo do que acontece com a 

impenhorabilidade, e sem embargo da responsabilidade pelas despesas 

derivadas do retardamento (art. 267, § 3º) - e, assim mesmo se a argüição 

ocorrer após o prazo para embargos -, ao executado se mostra lícito 

excepcionar em qualquer fase do procedimento in executivis, inclusive na 

final: na realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o juiz não 

extinguir o processo." (Araken de Assis, in Manual da Execução, 9.ª ed., 

Ed. RT, São Paulo, 2005, pág. 1.027).

A guisa de exemplo faz-se oportuna, ainda, a colação do seguinte 

precedente, que bem externam a orientação da Corte Superior sobre o 

tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

POSSIBILIDADE DE SER APRESENTADA MESMO APÓS A PENHORA OU O 

TRANSCURSO DO PRAZO PARA EMBARGOS. PRESCINDIBILIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A denominada "exceção de 

pré-executividade", simples petição nos próprios autos da execução, é 

servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo 

juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos 

processuais e às condições da ação executiva. (Precedentes: REsp 

929.266/SP, Primeira Turma, DJU de 29.06.2007; REsp 785.921/MG, 

Segunda Turma, DJ de 27.02.2007; REsp 818453/MG, Primeira Turma, DJe 

de 02/10/2008; e REsp 220.100/RJ, Quarta Turma, DJU de 25.10.1999) 

destaque acrescido

Com efeito, atentando-se a matéria arguida pela parte executada, vê-se 

que merece ser deliberada em sede de exceção de pré-executividade, eis 

que, afigura-se como sendo matéria de ordem pública, que independe de 

maior dilação probatória.

Neste cenário, examinando atentamente os vícios apontados, que seriam 

capazes de provocar a extinção do presente processo, se vislumbra a 

aventada prescrição.

 O excipiente, em suas razões, alega que os créditos relativos à infração 

16.30.3 estariam prescritos, vez que, a constituição do débito tributário se 

deu no ano de 2011, ao passo que, a execução fiscal foi proposta em 

setembro do ano de 2016.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a constituição 

definitiva do crédito tributário funciona como termo inicial para a contagem 

do prazo prescricional de 5 anos que o Fisco possui para a cobrança 

judicial do crédito tributário, a teor do que dispõe o caput do artigo 174 do 

CTN.

Iniciado o prazo quinquenal com a constituição do crédito tributário, sua 

interrupção ocorrerá com o despacho do juiz que ordenar a citação caso 

esse despacho seja proferido a partir da entrada em vigor da lei 

complementar nº 118/2005, em 09/06/2005, sendo este o caso dos autos, 

em que o despacho foi proferido em 02/09/2008 (fls. 12).

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº 999.901/RS sobre o tema:

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES 1. A 

prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, 

tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ 2. O 

artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento originário das 

Turmas de Direito Público, não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma 

de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 

174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da 

citação do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o 

efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática 

do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, 

do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, 

quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento 

da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, 

que atuava em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por 

edital.5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a 

partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho 

do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. 
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(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 

708.186/SP, DJ 03.04.2006).6. Destarte, consubstanciando norma 

processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos 

processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 

propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do 

despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em 

vigor, sob pena de retroação da novel legislação.7. É cediço na Corte que 

a Lei de Execução Fiscal - LEF - prevê em seu art. 8º, III, que, não se 

encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão 

de interromper o lapso prescricional. (Precedentes: RESP 1103050/BA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel.Min. Teori Zavascki, DJ de 06/04/2009; AgRg no 

REsp 1095316/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no REsp 953.024/RS, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 

15/12/2008; REsp 968525/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 

18.08.2008; REsp 995.155/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 

24.04.2008; REsp 1059830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJ. 25.08.2008; REsp 1032357/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, DJ. 28.05.2008);8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 

29.08.1995, cujo despacho ordinatório da citação ocorreu anteriormente à 

vigência da referida Lei Complementar (fls. 80), para a execução dos 

créditos tributários constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação 

por edital ocorrido em 03.12.1999. 9. Destarte, ressoa inequívoca a 

inocorrência da prescrição relativamente aos lançamentos efetuados em 

02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não ultrapassado 

o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a 

citação editalícia, que consubstancia marco interruptivo da prescrição. 10. 

Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à 

instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos 

da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 999901/RS, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009) – grifo 

nosso.

 Portanto, segundo a orientação do STJ, a lei complementar nº 118/2005 

tem aplicação imediata aos processos em curso, podendo, inclusive, o 

ajuizamento da ação de execução fiscal ser anterior à data de sua 

vigência (09/06/2005), porém, o despacho que ordenar a citação do 

devedor deve sempre ser posterior a essa data, sob pena de afronta ao 

princípio da irretroatividade tributária.

Ressalte-se que a LC nº 118/2005, ao dispor sobre causas de interrupção 

da prescrição, traz regra de direito material, vez que a prescrição é causa 

de extinção da relação jurídica tributária e, assim como suas causas de 

interrupção, é tratada por meio de lei complementar. Sendo norma de 

direito material e não processual, refere-se a fatos geradores 

devidamente constituídos posteriormente a sua edição, não podendo ser 

aplicada imediatamente aos processos em cursos, cujos fatos geradores 

foram constituídos antes de sua vigência.

Assim, sendo o despacho inaugural proferido na vigência da Lei 

Complementar nº 118 /05, é na data do referido despacho que se vai 

encontrar o primeiro março interruptivo do lapso prescricional, de modo 

que, deve ser acolhida a tese defensiva, na medida em que quando 

proferido o despacho inicial o débito já se encontrava parcialmente 

atingido pela prescrição.

 Nessa esteira, considerando que a data da constituição definitiva do 

crédito tributário se deu em 12/05/2011 para os débitos que compreendem 

o período do ano de 2010, estes débitos restam fulminados pela 

prescrição, porquanto a ação foi intentada em 01/09/2016.

Sem embargo, ressalta-se que a parte exequente reconheceu a 

prescrição e pugnou pelo prosseguimento da execução em relação ao 

saldo não atingido pela prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade 

oposta por Oldemar Danzer em face da execução que lhe move a 

Fazenda Pública Estadual, para fins de JULGAR PROCEDENTE a alegada 

prescrição, em relação ao crédito tributário da infração 16.30.3, inerente 

aos fatos geradores compreendidos entre 01/2010 a 12/2010, 

prosseguindo a execução em relação ao saldo remanescente.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito 

para prosseguimento da execução, mormente juntando a CDA 

devidamente alterada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21156 Nr: 522-05.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10211 Nr: 1087-08.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoninho Martarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.
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Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10239 Nr: 1141-71.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozório Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 670-16.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 139, visando a 

complementação da perícia realizada no requerente, INTIME-SE o perito 

responsável pela elaboração do laudo de fls. 135, para que, esclareça:

a) Qual a localização da lesão suportada pelo autor (lado direito ou 

esquerdo)?

b) O nexo de causalidade da referida lesão com o acidente automobilístico 

narrado na exordial?

Com o aporte da complementação do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias e, após, tornem os autos 

conclusos no prazo mais exíguo possível.

Fica desde já consignado que, uma vez intimado o Sr. Perito, caso este 

entenda pertinente o comparecimento da parte autora em nova consulta, 

deverá informar data, local e horário e, após, ser intimada a parte autora, 

pessoalmente, para comparecimento.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20585 Nr: 874-94.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Paim Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ".Logo, não restando esgotados os meios de localização dos 

executados, nem mesmo constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada 

pela parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) 

seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital.Após, ultrapassado 

todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20581 Nr: 870-57.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20765 Nr: 129-80.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103082/8/2018 Página 703 de 719



Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gileno Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 1105-29.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genair Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 356-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10208 Nr: 1067-17.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia dos Santos Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 
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desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20718 Nr: 84-76.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Agostinho de Moraes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20715 Nr: 81-24.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Hermes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9299 Nr: 164-79.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20748 Nr: 114-14.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia dos Santos Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 
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artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21028 Nr: 387-90.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlene Pandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 274-39.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20600 Nr: 889-63.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)_ Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela 

parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados, para tanto, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, traga aos autos o CPF da parte executada. Após, caso 

reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), 

determino a citação via edital. Após, ultrapassado todas essas etapas, 

vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20967 Nr: 326-35.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Cowaski de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 20940 Nr: 303-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10209 Nr: 1085-38.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca das Chagas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21168 Nr: 534-19.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20766 Nr: 130-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelio Beltrão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.
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Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20726 Nr: 92-53.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 929-45.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseni Inacio da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20606 Nr: 895-70.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20741 Nr: 107-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Lançone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21024 Nr: 383-53.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozório Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 856-73.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia Reginalda dos Santos Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 309-96.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.
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Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21023 Nr: 382-68.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

O feito tramitou regularmente, sendo que a exequente informou que foi 

entabulado acordo extrajudicial de parcelamento do débito objeto da 

presente execução, bem como solicitou suspensão da presente execução 

fiscal.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN c/c art. 924, II e art. 

925 ambos do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais se houver, nos termos da CNGCMT.

 Havendo pendência, notifique-se o (a) Executado (a) para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11269 Nr: 23-89.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Agnaldo Valdir Pires - OAB:MT/10.999-A

 “Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de CONDENAR Nilton Martins Garcia, na 

prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº 11.343/06.4.(...) 

.Portanto, cabe ao réu à pena final de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.4.1.4 Pena FinalCabe ao réu 

Nilton Martins Garcia a pena final de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 300 (trezentos) dias-multaFixo o valor de cada dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica da ré 

(art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). (...) .Com efeito, o regime de 

cumprimento de pena da ré deverá ser INICIALMENTE ABERTO(...) ”.6. 

Substituição por Restritivas de Direitos e (....), pelo que substituo a pena 

privativa aplicada por duas penas restritivas de direitos: a) a primeira 

consistente na prestação de serviços à comunidade, devendo as 

atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu, sendo cumpridas à 

razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser designado em 

audiência admonitória; b) a segunda consistente em prestação pecuniária, 

no valor de 01 (um) salário mínimo, à conta vinculada para projetos 

sociais.Justifico a escolha de tais penas, pois o trabalho junto à 

comunidade tem excelente efeito ressocializador, além do que a prestação 

pecuniária é extremamente educativa, especialmente em face dos fatos 

apurados neste processo, ajudando a incutir no réu que sua conduta foi 

totalmente avessa ao trabalho e ao ganho honesto do dinheiro.A teor do 

que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.7. Apelo em liberdadeConforme jurisprudência do STF e STJ, 

considerando o regime aberto substituído por pena restritivas de direitos, 

concedo o direito de apelar em liberdade.(...) ; d)FIXO proporcionalmente 

em 4 URHS os honorários do D. Causídico Magaiver Baesso dos 

Santos(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25976 Nr: 918-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Morschheuser da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.72, via 

malote digital, para a Comarca de JUARA/MT, Código de rastreabilidade: 

81120183456904 - 81120183456905

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 907-50.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MPdSF, Mary Nunes da Silva Barbosa 

Fernandes, JGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23382 Nr: 163-84.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTIANE DAVI NASSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:OAB/MT 13.239-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27626 Nr: 751-23.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Testemunhável->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 
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OAB:MT/18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao(s) 

advogado(s) de defesa, para manifestação considerando o retorno dos 

autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27290 Nr: 552-98.2017.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para nos termos da decisão de fls,. 130, 

impugnar as teses defensivas, no prazo legal, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 521-54.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos de fls 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22839 Nr: 752-13.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Aparecida Genitori Delmonico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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, para 

manifestar acerca dos documentos de fls. 81/82-verso, nos temos da 

decisão de fls. 80.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24428 Nr: 702-81.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY LIMA DE MOURA, Itamar Bartnikovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo nº: 702-81.2010.811.0108 (cod. 24428)

Autor: Ministério Público do Estado de MT

Réus: Wesley Lima de Moura e Itamar Bartnikovski

Vistos e Examinados,

Ação penal instaurada a partir de denúncia aviada pelo órgão ministerial, 

por meio da qual atribuiu a Wesley Lima de Moura, Itamar Bartnikovski, Luiz 

Adriano Otes, Nenverly Borges Vieira e Alzemiro Lima a prática de crimes 

ambientais perpetrados no interior da Fazenda Três Irmãos, na data 

aproximada de 24/05/2010, porque flagrados destruindo floresta nativa, 

em área de preservação permanente e em desacordo com a 

regulamentação estatal.

Aduz que foram os increpados surpreendidos pela guarda florestal, ao 

lado de quantidade de madeira derrubada e de utensílios e maquinários 

próprios a esse tipo de corte (motosserras, foices, etc.), assim como 

foram encontrados com uma espingarda munida de cartucho ainda intacto, 

caracterizando o crime ambiental, o porte irregular de armamento, o que 

fez inferir a existência de um grupo organizado, imbuído da intenção de 

cometer crimes ambientais, na região.

Instaurada a ação penal, foi ela recebida em todos os seus termos, pela 

decisão de fl. 106, em 10 de janeiro de 2010, e de lá para cá, após 

inúmeras idas e vindas buscando localizar o paradeiro dos acusados, 

foram citados por edital Luiz Adriano, Nenverly e Alzemiro e procedido ao 

desmembramento do feito com relação a eles.

Apresentada resposta à acusação pelos dois acusados remanescentes, 

mesmo que nada tenham suscitado nesse sentido, mas em subserviência 

ao que alude o art. 61 do CPP, por se tratar a prescrição de causa 

extintiva da punibilidade, cumpre ao juízo, se constatada sua ocorrência, 

reconhece-la de ofício.

Relembre-se que ao reverso do que acontece em processo civil, a 

prescrição em sede processual penal, ninguém ousa discordar, é matéria 

de ordem pública e prejudicial ao mérito, e por sua característica de 

fulminar a pretensão punitiva estatal por completo, deve ser reconhecida 

de modo preliminar ao conhecimento do mérito acusatório, ainda que haja 

possibilidade dele ser favorável ao réu, porque, na dicção jurisprudencial, 

os efeitos do reconhecimento da prescrição são mais incisivos e 

prospectivos que o da absolvição, verbis:

“(...) A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva 

a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. 

Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, 

não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais 

circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar 

que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou 

extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar 

que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (…). Quando se declara extinta 

a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse 

desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se 

alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória” 

(STJ, HC 115.098/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX).

 Dito isso, afere-se que desde a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia), decorreram 8 anos e alguns dias, ocorreu em 

27/07/2012, com o recebimento da denúncia.

Considerando-se que o artigo 119 do Código Penal estabelece que, “no 

caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a 

pena de cada um, isoladamente” e que as penas dos três crimes 

imputados aos increpados (destruição de floresta nativa – art. 38 da Lei 

de Crimes Ambientais; posse irregular de arma de fogo – art. 12 da Lei n. 

10.826/2003; associação criminosa – art. 288 do CP) a par da diferença 

na natureza da reprimenda (as duas primeiras de detenção, a terceira de 

reclusão), possuem o mesmo quantum de pena, máxima e mínima, 

previstas nos preceitos secundários de cada norma sancionadora, sendo 

que a sanção máxima para todas é de 3 anos.

Na dicção do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional 

das penas que superiores a 2 não sobejam 4 anos, é de oito anos, o que 

já decorreu, como se viu anteriormente.

Desta forma, consubstanciado em tudo que dos autos consta, verifico a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual, a 

extinção da punibilidade dos réus é à medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos acusados Wesley Lima 

de Moura, Itamar Bartnikovski, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª 

figura, c/c art. 109, incisos IV, ambos do Código Penal, extinguindo o 

processo, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que a mesma fosse exercitada adequadamente.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Tapurah/MT, 15 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 1922-41.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A, JOÃO NICOLAU PETRONI, 

AGOSTINHO SANSÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GASPARIN, MARILZA LOPES DE 

SOUZA GASPARIN, AVELINO GASPARIN, LORENA BREDA GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, apósa citação 

dos executados Marilza Lopes de Souza Gasparin (fl. 41), Avelino 

Gasparin e Lorena Breda Gasparin (fl. 50), razão pela qual impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para 

que no prazo de 15 dias informe se os executados citados efetuaram o 

pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá recolher a 

diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, ou custas processuais de envio de carta precatória se for o caso, 

a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 1882-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, Vanderlei Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr.RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, para 

no prazo de 3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 431 da CNGC, 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 as penas e art. 234, §2°, com a consequente 

formalização do procedimento de busca e apreensão de autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54089 Nr: 1670-04.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pedro Cozer, ELISANGELA BORGES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON WILLERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50481 Nr: 1801-13.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, visto que a carta precatória de 

penhora de bens retornou com cumprimento negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 1900-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI, Bruna Soares 

Alves dos Santos , ZELMIR JOAO PASQUALI, ROSMARI SALETE 

CAMILOTTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1900-75.2018.811.0108 (Código 64365)

Exequente: Agroapoio Comercio de Insumos Agrícolas Ltda

Executados: Claudimar Luis Pasquali e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que a exordial não atende os requisitos 

previstos nos artigos 319 e 320 do NCPC, máxime no que pertine 

apresentação da certidão atualizada das matrículas dos imóveis 

oferecidos como caução.

Desta forma, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à petição, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo acima mencionado, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20811 Nr: 210-60.2008.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Montanher Maciel, Suzana 

Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nogueira Messias - 

OAB:2.319-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO AURÉLIO MONTANHER MACIEL, 

Filiação: Domingos Levino dos Santos Maciel e de Clarice Montanher, data 

de nascimento: 18/07/1985, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

autônomo - "gato em fazenda". 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: Processo nº. 210-60.2008.811.0108Código nº. 20811Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéus: Marco Aurélio 

Montanher Maciel e Suzana Soares da Silva.SENTENÇAVistos e 

examinados.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por 

intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia em desfavor de 

Marco Aurélio Montanher Maciel e Suzana Soares da Silva, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, atribuindo-lhes a prática dos crimes 

previstos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, 

na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.Narra à denúncia que no dia 

03 de fevereiro de 2008, por volta das 17h00min, na residência localizada 

na Rua dos Angicos, nº 344, Bairro São Cristóvão, nesta cidade, os réus 

tinham em depósito e/ou guardavam, traziam consigo e/ou transportavam, 

para fins de mercancia, entrega e/ou fornecimento a terceiros de qualquer 

forma, substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 
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regulamentar.Relata a exordial que, agentes policiais receberam por 

diversas vezes informações que os acusados comercializavam 

substâncias entorpecentes nesta Comarca, visto que, em campanas 

realizadas pelas vizinhanças da referida residência, notou-se intensa 

movimentação de pessoas no local, comprovando o tráfico ilícito de 

entorpecentes. Descreve que, no dia dos fatos, os policiais militares 

abordaram Jesiel Rodrigues da Silva, o qual acabará de sair da referida 

residência, e assim que avistou a polícia empreendeu fuga, o que os 

deixou ainda mais desconfiados sobre a prática de tráfico de 

entorpecentes no local, tendo os mesmos se deslocado até a residência 

dos réus. Na oportunidade adentraram na residência e encontraram na 

posse do réu Marco 02(duas) trouxinhas de pasta base de cocaína, e 

demais objetos que indicavam comércio de drogas, quais sejam, 02 (dois) 

isqueiros, 03 (três) folhinhas de caderneta com anotações de dividas de 

terceiras pessoas (como se fosse um livro caixa), 01 (uma) carteira 

contendo documentos pessoais de terceira pessoa (aparentemente uma 

forma de garantia de pagamento deixada por clientes), 06 (seis) latas 

vazias e furadas para consumo de drogas, diversos plásticos picados 

para embalar entorpecentes, e R$293,70 (duzentos e noventa e três reais 

e setenta centavos), em dinheiro.Consta, ainda, na denúncia, que os 

denunciados associaram-se entre si para o fim de praticar reiteradamente 

ou não, o crime de tráfico de drogas.Devidamente citados, os acusados 

apresentaram defesa preliminar às fls. 96/98 e 158/161.A denúncia fora 

recebida às fls. 175/178, em 17/06/2008.Interrogatórios dos réus 

realizados às fls. 244/247 e fls. 362/366. Audiência de instrução e 

julgamento realizada às fls. 344/350. Testemunhas ouvidas mediante 

Cartas às fls. 412/414, fls. 427/429, fls. 445/446, fls. 456/459 e fls. 

469/472.O Ministério Público apresentou memoriais escritos às fls. 475/478 

e, após expor as suas razões, o representante do Parquet entendeu 

suficientemente comprovados a materialidade e autoria do crime de tráfico 

de drogas descrito na exordial acusatória com relação ao acusado Marco 

Aurélio Montanher Maciel, pugnando pela condenação do réu quanto ao 

crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, e a absolvição quanto ao crime 

previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, incisos I e VII 

do Código de Processo Penal.Já com relação à acusada Suzana Soares 

da Silva, o representante do órgão pugna pela sua absolvição da 

imputação prevista nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, nos termos do 

art. 386, incisos I e VII do Código de Processo Penal.Por outro lado, a DPE 

apresentou memoriais finais às fls. 479/484 e 484-v, pugnando pela 

absolvição da acusada Suzana, sob o argumento de que não há provas 

suficientes para a condenação da acusada, nos termos do art. 386, II, do 

Código de Processo Penal.A defesa do acusado Marco AURÉLIO 

apresentou memoriais finais às fls. 488/491, pugnando pela improcedência 

da denúncia, já que em sua visão, o réu praticou o crime previsto no artigo 

28 da Lei de Drogas.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido.Trata-se de ação penal pública incondicionada 

movida pelo representante do Ministério Público contra Marco Aurélio 

Montanher e Suzana Soares da Silva, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe.Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma 

irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.DO CRIME 

DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 

11.343/2006)Da materialidade A materialidade em questão está 

estampada, nas modalidades oferecer, guardar, vender, entregar e 

fornecer, através do auto de prisão em flagrante (fls. 14/15), boletim de 

ocorrência (fl. 35/36), auto de apreensão (fl. 37/38), laudo de exame de 

constatação preliminar (fls. 34) e definitivo de entorpecente (fls. 119/120), 

e oitivas testemunhais em fase policial e judicial.Deste conjunto harmônico, 

assim, infere-se a materialidade do crime sob persecução criminal. 

Observa-se que os produtos apreendidos pelos policiais, após serem 

levados a exame pericial definitivo, constatou-se que se tratava de 

cocaína, substância esta, causadora de dependência física e/ou psíquica, 

cuja posse, à disseminação, sem a devida autorização, ou, em desacordo 

com as normas legais é proibida em todo território nacional.Da autoria do 

réu Marco A autoria do réu Marco Aurélio Montanher mostra-se 

suficientemente comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 

14/15), boletim de ocorrência (fl. 35/36), auto de apreensão (fl. 37/38), 

laudo de exame de constatação preliminar (fls. 34) e definitivo de 

entorpecente (fls. 119/120), e oitivas testemunhais em fase policial e 

judicial.Infere-se dos documentos carreados, conjuntamente com os 

depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, que indiscutivelmente o 

réu Marco praticava mercancia de drogas em sua residência, notadamente 

diante dos depoimentos dos policiais militares que realizaram as 

diligências, os quais lograram êxito na localização de entorpecentes e 

outros objetos, no local onde o réu morava.Extrai-se do depoimento da 

testemunha Fabio em Juízo (termo de depoimento às fls. 414- CD com 

gravação de áudio e vídeo), investigador da Polícia Civil, que a polícia civil 

já vinha recebendo denúncia de que o acusado estava vendendo drogas 

no munícipio.Corroborando a afirmação acima, em Juízo, a testemunha 

Vanilson, Capitão da Policia Militar, (termo de depoimento às fls. 472-CD 

com gravação de áudio e vídeo), afirma que os vizinhos tinham bastante 

proximidade com a polícia, e sempre diziam que havia algo de estranho na 

residência do réu. Relata que, no dia da prisão, houve movimento de 

pessoas na casa e quando chegaram na residência, pediram para um 

rapaz de moto que estava saindo da casa parar, contudoeste não 

obedeceu, motivo pelo qual tiveram que usar de força para conseguir 

segurar o motociclista, sendo com ele encontrado entorpecentes. Ainda, 

afirma que foi encontrada a substancia entorpecente na casa, além de 

diversos materiais que evidenciava a venda e consumo de 

entorpecentes.Assim, em que pese o réu Marco afirmar que só era 

usuário de drogas, e que nunca as comercializou, suas declarações não 

coadunam com as demais provas carreadas aos autos, divergindo, 

inclusive, dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório da corré, 

conforme será destacado a seguir.Isto porque, conforme interrogatório de 

Suzana (termo de interrogatório às fl. 305/307), esta afirma que, 

verbis:“(...) eu sou garota de programa, arrumo dinheiro pra compra a 

droga com meus programas sexuais, fazia sexo com o co-réu MARCO 

AURÉLIO para ele me dar a droga, toda vez que ele vinha atrás de mim pra 

nós usarmos a pasta base, ele tinha droga em casa, ele nunca vendeu 

droga pra mim, ele só me chamava pra usar mesmo... eu falei na Delegacia 

que o dinheiro encontrado na casa era do co-réu MARCO AURÉLIO, 

porque ele já tinha vendido mais drogas e o dinheiro era disso”.Dessa 

forma, vale mencionar que, ainda que o réu fosse usuário de drogas, esse 

fato não descaracteriza o mesmo de ser traficante, uma vez que é comum 

a figura do usuário traficante.Neste sentido:Ementa HABEAS CORPUS - 

PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI - NEGATIVA DE 

AUTORIA TENDO EM VISTA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO - 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE INDEFERE LIBERDADE PROVISÓRIA - 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LEGALIDADE - APLICABILIDADE DO 

ARTIGO 5º, INCISO XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 44, DA 

LEI 11.343/2006 - LIBERDADE PROVISÓRIA - INVIABILIDADE - ORDEM 

DENEGADA. Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a 

possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta 

a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se 

perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se 

utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, 

especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o 

habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas 

à realidade delituosa e autoria. Não se descura que o Plenário Virtual da 

Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

suscitada no Recurso Extraordinário n.º 601.384/RS, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO - no qual se discute a validade da cláusula proibitiva de liberdade 

provisória aos acusados do crime de tráfico de drogas, prevista no art. 44 

da Lei n.º 11.343/2006. Entretanto, a matéria em análise no referido 

Recurso Extraordinário ainda não teve o mérito debatido pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, prevalecendo, na jurisprudência dos Tribunais 

Pátrios, o entendimento de que a vedação expressa do benefício da 

liberdade provisória aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si 

só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu preso 

em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no 

art. 5.º, inciso LXVI, da Constituição Federal, que impõe a inafiançabilidade 

das referidas infrações penais, ainda, impõe-se maior rigor quando o 

suposto crime é praticado em associação, visto sua maior periculosidade 

e dificuldade na elucidação da trama delituosa. (TJMT, HC n. 93392/2011, 

1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).Por oportuno, importante 

registrar que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, sendo 

que a sua consumação se prolonga no tempo. Assim, a prova da autoria 

no presente feito, não se fez apenas de maneira direta, mas também pelos 

indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum 

preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.Dessa forma, 

resta incontroversa a autoria do acusado no crime de tráfico de 

entorpecentes, uma vez que além dos documentos carreados aos autos, 

às testemunhas foram categóricas ao relatarem que o acusado praticava 

a mercancia em sua própria casa.Com efeito, vale destacar que o 
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depoimento de policias é plenamente válido além de possuir forte valor 

probante, ainda mais se uníssonos e categóricos, como o caso dos autos. 

Senão vejamos:APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS 

ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do 

crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A 

versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais 

produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o 

tráfico ilícito de drogas. A PROVA CONSISTENTE NO TESTEMUNHO DE 

POLICIAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE É DE 

RECONHECIDA IDONEIDADE E TEM FORTE VALOR PROBANTE PARA O 

AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO 

ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. A 

comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito 

de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das 

condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para 

a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ. (Ap 134584/2014, 

DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014) (Destaquei)Oportuno se faz 

mencionar que para se configurar tal crime não basta somente à 

quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias 

envolvidas no ato ilícito.Reporto-me as definições trazidas por Luiz Flávio 

Gomes: “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em 

princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se 

atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em 

que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstancias da prisão, a 

conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52).” (Lei de 

Drogas Comentada. Revista dos Tribunais: 2ª Ed. fls. 182).Para a 

configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova 

flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que os acusados 

sejam surpreendidos transportando, trazendo consigo ou guardando a 

substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão 

evidenciem a atividade ilícita.Os depoimentos dos policiais carreados aos 

autos servem de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona 

como meio probatório válido para fundamentar uma condenação, 

mormente os depoimentos que foram colhidos em juízo, posto que houve a 

observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de 

prova. A prova da mercancia no presente feito, não se fez apenas de 

maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram 

devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer 

elemento de convicção.Assim, sem mais delongas, ante os elementos 

probatórios produzidos nos autos, que estão livres de contradições ou 

incongruências, não havendo, portanto, dúvidas de que o réu Marco 

Aurélio é autor do crime de tráfico descrito na inicial.Da autoria da ré 

SuzanaDe outra banda, quanto à autoria da corré Suzana Soares da Silva, 

entendo que a acusação não merece prosperar. Isso porque, analisando 

minuciosamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a autoria 

que recai sobre a ré não restou sobejamente provada nos 

autos.Inicialmente, não há qualquer elemento produzido nos autos que 

indique que a ré Suzana de fato morava na residência ou, que praticava a 

traficância de drogas.Assim, não havendo provas suficientes de que a 

acusada Suzana efetivamente praticou o crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, há que se aplicar o aforismo in dubio pro reo, devendo a ré 

ser absolvido do crime em análise, com fundamento no artigo 386, inciso 

VII, do CPP.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)O 

crime de associação para o tráfico caracteriza-se por um vínculo 

associativo com características de estabilidade e permanência, cujo 

conjunto probatório deve ser induvidoso quanto a ser integrado pelos 

acusados. O delito de associação para o tráfico de drogas apresenta 

duas particularidades: número mínimo de dois participantes na empreitada 

delitiva e o propósito direcionado à prática específica dos crimes de tráfico 

ilícito de drogas. Assim, um conceito jurídico do tipo penal em exame deve 

levar em consideração estes dois elementos descritos na própria lei. 

Desta forma, configura-se o referido crime quando dois ou mais agentes 

colocam-se de acordo para praticarem qualquer das condutas previstas 

no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.Entretanto, não há provas robustas 

quanto ao vínculo associativo estável e permanente entre os acusados 

para o fim da traficância. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito 

de associação para o tráfico não restam comprovadas, vez que não 

existem nos autos o ânimo de associação em caráter duradouro e estável, 

requisitos essenciais para condenação.Assim, não havendo provas 

suficientes para se extrair um decreto condenatório e, de acordo com o 

princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos réus Marco e Suzana da 

imputação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/2006 se impõe.Ante todo 

exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do presente 

feito criminal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para:1) CONDENAR o réu Marco Aurélio Montanher Maciel, já 

qualificado nos autos em epígrafe, na pena do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06;2)ABSOLVER o réu Marco Aurélio Montanher 

Maciel, da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, o Código de Processo Penal. 3) 

ABSOLVER a ré Suzana Soares da Silva, das imputações previstas nos 

artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. DA APLICAÇÃO DA 

PENAEm atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as 

circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de 

diminuição e de aumento.Do réu Marco Aurélio Montanher MacielDO CRIME 

DE TRÁFICO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06A pena 

prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de 

reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei 

nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, 

nada tendo a valorar. O acusado registra maus antecedentes, conforme 

atesta a certidão de antecedentes criminais em anexo a presente 

sentença. A conduta social é neutra, eis que nenhum elemento foi 

produzido a seu respeito. Sendo o Magistrado Órgão leigo para analisar a 

personalidade do agente, resta apenas afirmar que ela não aponta 

desvios. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto na 

ação de traficar está ínsita a vontade de obter dinheiro fácil por meios 

ilegais. As circunstâncias próprias do delito. Quanto às consequências 

são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de 

drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros 

delitos associados, como a prostituição, porte ilegal de armas entre outros. 

No atinente ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado, eis 

que esta é a sociedade. Quanto à natureza e quantidade da droga, 

cuida-se de 02 (duas) trouxinhas (014 gramas) de substância análoga à 

cocaína, sendo a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual 

tem natureza mais arrebatadora do que outras drogas.Após tais 

considerações, estabeleço como necessária e suficiente, para a 

reprovação e prevenção do crime, partindo do mínimo legal, estabeleço a 

pena-base em 06 (anos) anos de reclusão e pagamento de 600 

(seiscentos) dias-multa.Mostra-se inaplicável ao caso, a causa especial 

de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, 

pois referido dispositivo estabelece que “nos delitos definidos no caput e 

no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois 

terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o 

agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 

criminosas nem integre organização criminosa”.Conforme se depreende, 

os requisitos previstos em lei para a concessão da benesse devem ser 

cumulativos, e no caso, verifica-se que o acusado dedica-se a atividades 

criminosas, inclusive por já ter sido condenado pelo mesmo crime dos 

presentes autos. É de se observar que a redução objetiva suavizar a 

situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que 

cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional, o que se não 

se amolda à hipótese dos autos.Assim, diante da ausência de outras 

causas e circunstâncias capazes de alterar a pena, estabeleço a pena 

definitiva para este delito a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao 

pagamento de 600 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.Atento a situação 

econômica do réu, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da 

execução.Quanto ao regime, deve ser verificado no caso concreto, a 

necessidade de se estabelecer um regime que vá de encontro com as 

circunstâncias judiciais já analisadas, bem como a quantidade e a 

qualidade da droga apreendida, já que a cocaína é uma substância 

causadora de dependência física e/ou psíquica.A jurisprudência caminha 

neste sentido:Ementa: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de 

entorpecentes. Regime de cumprimento da pena mais severo do que o 

previsto segundo o seu quantum. Grande quantidade de droga. 

Circunstância judicial desfavorável. Substituição da pena privativa de 
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liberdade por restritiva de direitos. Ausência dos requisitos do art. 44, III, 

do Código Penal. 1. O regime inicial do cumprimento da pena não é mera 

decorrência do quantum fixado, exigindo-se, também, a análise das 

circunstâncias judiciais arroladas no artigo 59 do Código Penal, a que faz 

remissão o art. 33, § 3º do mesmo Código. 2. In casu, os recorrentes 

foram condenados, respectivamente, às penas de 2 (dois) anos e 9 

(nove) meses e de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão pela prática do 

crime de tráfico de entorpecentes, em regime semiaberto, por terem sido 

presos em flagrante com 27,5 (vinte e sete quilos e meio) de maconha, 

tendo o Tribunal local provido, parcialmente, o apelo da acusação para 

fixar o regime fechado. 3. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006, invocado no 

acórdão da Corte estadual, dispõe que “O juiz, na fixação das penas, 

considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código 

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente”, a evidenciar que, 

diversamente do alegado pelos recorrentes, o regime fechado não foi 

imposto com fundamento apenas no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a 

redação da Lei n. 11.464/2007, mas, também, com esteio na grande 

quantidade da droga apreendida, circunstância tida como desfavorável na 

exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes: HC 

108.487, Dias Toffoli, DJe de 19/09/2012, e RHC 101.278, 1ª Turma, 

Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2010. 4. A mesma base legal invocada para 

impor o regime de cumprimento mais severo que o decorrente da pena 

aplicada serve de fundamento para negar a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, III, do Código 

Penal. Precedente: HC 112.821, Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 

11/10/2012. 5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido.(RHC 

112875, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 

19-11-2012) Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise 

das circunstâncias judiciais do réu, de modo que fixo o Regime incialmente 

fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido 

no §3° do artigo 33 do Código Penal combinando com o parágrafo 1º, do 

art. 2º, da Lei 8.072/90.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direitos (art. 43 CP), em razão de não ter o acusado 

preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes no art. 

44 do CP.In casu, é descabida a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como 

a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do 

CP.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Providências 

FinaisApós o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados (art. 5º, LVII da CF).Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Intimem-se o 

réu para o pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme dispõe o 

artigo 50 do CP.Com fulcro no Capítulo 7, Seção 29 da C.N.G.C. de Mato 

Grosso, expeça-se guia de cumprimento de pena.Determino o perdimento, 

em favor da União, dos bens apreendidos nos autos, uma vez que não se 

comprovou a origem lícita.Nos termos do provimento nº. 08/99 da E. 

Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a destruição das substâncias 

entorpecentes apreendidas, com as cautelas legais.Condeno o acusado 

Marco Aurélio Montanher Maciel ao pagamento de custas e despesas 

processuais já que fora assistido por Advogado por ele 

constituído.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, atentando-se às normas 

específicas da CNGC.Transitada em julgado, arquive-se.Tapurah/MT, 09 

de setembro de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza 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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 31 de julho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22261 Nr: 130-62.2009.811.0108

 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: VALDECYR IZEPILOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Maria Merlin - 

OAB:PR0062666, DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - OAB:37298 PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALQUIRIA PEREIRA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 130-62.2009.811.0108, Protocolo 

22261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37701 Nr: 262-57.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo a parte autora acerca do desarquivamento 

dos autos, para querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52339 Nr: 1013-39.2013.811.0085

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA DIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISIO DIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que conforme determinado na sentença de fls. 

204/204-v passo a publicar a edital de intimação pela segunda vez, 

conforme se vê a seguir: "EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 

30 DIAS - AUTOS N.º 1013-39.2013.811.0085 - 52339 - PARTE 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

MARIA DIBA- PARTE REQUERIDA: ELOISIO DIBA - FINALIDADE: O(A) 

Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) Substituto da Comarca de Terra 

Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e F A Z S A B E R, a todos quanto o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, foi decretada a 

interdição de Eloisio Diba, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código Civil, 

nomeando como curadora a Sra.Maria Diba, tendo como causa da 

interdição DEFICIÊNCIA MENTAL, nos termos da sentença proferida nos 

autos às fls. 204, abaixo transcrito o dispositivo legal. SENTENÇA: “...Isto 

posto, em consonância com o parecer do laudo médico pericial, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de ELOISIO DIBA, nomeando-lhe curadora Sra. MARIA 

DIBA. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Lavre-se o termo 

respectivo, intimando a curadora nomeada para cumprir o disposto no 

artigo 759 do Novo Código de Processo Civil, dispensado a especialização 

em hipoteca legal em caso de inexistência de bens em nome do interdito. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil, inscreva-se a sentença no Registro Civil de Pessoas 

Naturais e publique-se pela imprensa oficial por 03(três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.” Eu, Gizela T. Garcia Soares da Silva, Gestora Judiciária em 

substituição, digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 1101-48.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO BARASUOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Vistos.

 Defiro o requerimento ministerial de fl. 77.

 Considerando que o denunciado não cumpriu as condições impostas na 

suspensão condicional do processo, revogo o benefício concedido.

Designo audiência de instrução para o dia 19 de setembro de 2018, às 

15:20 horas.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 1202-80.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Considerando a proposta apresentada pelo representante ministerial à fl. 

55 e verso, intime-se a defesa comparecer na Secretaria da Vara, 

acompanhada do réu, para informar se concordam com a proposta de 

suspensão condicional do processo ofertada do agente ministerial, sendo 

que, havendo concordância, deverá ser lavrado o termo de compromisso 

constando as condições impostas.

 Neste caso, cientifique-os de que a suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção 

ou, ainda, se descumprir qualquer das condições impostas, bem como 

que, expirado o prazo sem revogação, este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade e que durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34806 Nr: 23-24.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 79.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 681-38.2014.811.0085

 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: ODILON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RENATO ANTONIETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados nos embargos de terceiros proposta por Odilon 

Batista da Silva contra Nilson Renato Antonietti, para desconstituir a 

constrição judicial sobre o imóvel rural descrito na inicial, determinando as 

baixas de praxe, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Translada-se cópia desta sentença aos 

autos de cód. 30119.P.R.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Terra Nova do Norte, 31 de julho 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30119 Nr: 228-29.2003.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON RENATO ANTONIETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreia dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/70 (Código 30119)

Exequente: Nilson Renato Antonietti

Executado: José Ferreira dos Reis

Vistos.

Considerando a sentença proferida nos autos de Código 53647, INTIME-SE 

a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

 Caso haja manifestação da parte autora, certifique-se a tempestividade e 

voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34152 Nr: 400-29.2007.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Processo nº 2007/41 (Código 34152)

Requerente: Leonidas Xavier dos Santos

Requerido: Genuir de Barros

Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora do imóvel constante na petição de fls. 

105/106-v, consoante o disposto nos artigos 844 e 845 §1º, ambos do 

CPC.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado.
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 Após, INTIME-SE a parte devedora e seu cônjuge (CPC, arts. 841, § 1º e 

842).

Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer manifestação 

nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, caput e §5º c/c art. 889, 

caput, e inciso V, ambos do CPC.

Não sendo requerida a alienação por iniciativa particular, designem-se 

datas para alienação judicial do bem constrito e expeça-se edital de hasta 

pública (art. 881 e art. 886, CPC), atentando-se ao limite da dívida e aos 

direitos de terceiro de boa-fé com preferência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36649 Nr: 662-08.2009.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Autos n° 2009/66 (Código 36649)

Reclamante: Manoel José Rodrigues

Reclamado: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Cemat

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 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.

 No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 510-42.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenir Leite Bazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, 

regularização do CPF da autora da ação (não é possível expedir RPV), em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 181-23.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 20 (vinte) dias em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123082 Nr: 1387-28.2018.811.0102

 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: Felipe Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035, JOSIANE PILATTI - OAB:33611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 09h40min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101489 Nr: 721-03.2013.811.0102

 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: ALCI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 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: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:OAB/DF 

24.214

 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
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114465 Nr: 593-41.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 593-41.2017.811.0102

 Código n°: 114465

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de desistência da presente medida protetiva, ao menos 

por ora, visto que o documento juntado não se mostra hábil a comprovar o 

desinteresse da vítima nas medidas protetivas deferidas alhures, pelo 

contrário, infere-se que a ofendida manifesto-se em sentido 

diametralmente oposto (ref. 93).

 Assim, MANTENHO a solenidade agenda nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 31 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102974 Nr: 839-42.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JANZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS JANZEN, Cpf: 01473918146, 

Rg: 17010411, Filiação: Edgar Fernando Janzen e de Maria Inez Franco 

Ribeiro, data de nascimento: 13/09/1991, brasileiro(a), natural de Vera-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66-9691-0971. 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 pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, 

para: (I) CONDENAR o requerido, DOUGLAS JANZEN, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 329 do CP, e ABSOLVÊ-LO dos 

delitos descritos nos artigos 330 e 331, ambos do CP, fixando-lhe a pena 

de 02(dois) meses de detenção .Ante o quantum final da pena aplicada em 

favor dos acusados, fixo o regime aberto para início de cumprimento de 

pena.Diante da pena total aplicada ao acusado, bem como, considerando 

seus antecedentes, verifico que presentes os requisitos autorizadores da 

benesse do art. 44, incisos I, II e III, do CP. Assim, substituo a pena 

privativa de liberdade imposta ao requerido por uma restritiva de direito, a 

ser definida pelo Juízo da execução da pena, o que faço com fulcro no 

art. 44, § 2º, do CP.Condeno os réus em custas, Art. 804 do CPP.Com o 

trânsito em julgado:- expeça-se guia de execução respectiva- lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados- comunique-se o TRE para que 

implemente o Art. 15 §3° da CF.- comunique-se o órgão de estatística.Dou 

por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe a CNGC.Intimem-se. Ciência ao 

MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 25 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100795 Nr: 41-18.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEI ANTONIO DE SOUZA, Rg: 

10089896, Filiação: Antonia Agostinha de Souza, data de nascimento: 

14/09/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia VALDINEI ANTONIO DE SOUZA pela prática da conduta 

capitulada no artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 41-18.2013.811.0102 Código n°: 100795Vistos em 

correição.A citação por edital somente pode ser concretizada quando a 

parte esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.É o 

caso, dos autos, uma vez que as tentativas de citação do denunciado 

restaram infrutífera, não se tendo logrado êxito na busca de novos 

endereços, estando o réu, portanto, em local incerto e não sabido.Assim, 

DEFIRO o pedido ministerial à ref. 29, pelo que CITE-SE o acusado 

VALDINEI ANTONO DE SOUZA por edital, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para análise dos demais 

pedidos de ref. 29.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera-MT, 10 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 18 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
EDITAL N.º 009/2018-DF 
 

A Excelentíssima Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza 
Diretora do Foro da Comarca de Colider/MT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna 
público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 
finalidade de credenciar pessoas físicas na área de fisioterapia, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas 
para atuar na área de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 
responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores 
Douglas Ferreira Corsini, matrícula 20448 e Edson Nascimento, matrícula 6704, 
restando sob o primeiro a presidência da comissão. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do 
Fórum da Comarca de Colider, localizado à Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 
S/N, Residencial Everest, Colider/MT, a partir das 12h do dia 13/08/2018 até às 19h 
do dia 31/08/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016/CM:  
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais.  
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IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia 
(CREFITO);  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato 
da inscrição, na Central de Administração da Comarca de Colider:  
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior em Fisioterapia;  
V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato;  
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 
estabelecidas neste Provimento (Anexo I);  
IX - declaração de parentesco (Anexo II);  
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de 
Colider do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 
  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
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6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital.  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 
tiver:  
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 
Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 
subitem 6,1,2;  
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital.  
 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo 
aceitas reivindicações posteriores nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 
atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
nos termos do Provimento 16/2016/CM.  
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 8.930, de 03/08/2016.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
Colider/MT, 26 de julho de 2018. 
 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E DIRETOR(A) 
DO FORO DA COMARCA DE COLÍDER/MT. 

 

 

 

 

__________________________________________
______________(nome do interessado), ____________________________ 
(nacionalidade), portador do CPF n.º _____________________ e RG 
n.º______________, residente e domiciliado à 
______________________________________________________________________
_, vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de 
__________________________________ (indicar a especialidade do serviço e unidade 
jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os documentos exigidos no 
artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 

 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

______________, ____ de _____________de 2018.  

 

___________________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A): 

CPF: RG: CÔNJUGUE 
   

PAI: MÃE: 
  

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

 

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam 
cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário: 

(      )SIM       (      )NÃO 

Nome do Parente Cargo Relação de 
Parentesco 

Setor 

    

    

    

    

 

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13 do supremo tribunal 
federal, Resolução n° 07/2005, do conselho nacional de justiça, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 

Data Assinatura 
  
 

ANEXO III 

QUADRO DE VAGAS 

COMARCA DE COLIDER 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERAPEUTA 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA  DE COLIDER 
 

EDITAL N.º 10/2018-DF 
 

A Excelentíssima Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza 
Diretora do Foro da Comarca de Colider/MT, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, 
para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 
credenciar pessoas físicas na área de psicologia, cujo procedimento obedecerá às 
regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para 
atuar na área de psicologia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade 
da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Douglas 
Ferreira Corsini, matrícula 20448 e Edson Nascimento, matrícula 6704, restando sob o 
primeiro a presidência da comissão. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do Fórum 
da Comarca de Colider, localizado à Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/N, 
Residencial Everest, Colider/MT, a partir das 12h do dia 13/08/2018 até às 19h do dia 
31/08/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita 
fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o Provimento 
16/2016/CM:  
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais.  
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IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP);  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 
inscrição, na Central de Administração da Comarca de Colider:  
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior em Psicologia;  
V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato;  
VII - atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento (Anexo I);  
IX - declaração de parentesco (Anexo II);  
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Colider do 
Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
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6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital.  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver:  
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6,1,2;  
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital.  
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 16/2016/CM.  
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 8.930, de 03/08/2016.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
Colider/MT, 26 de julho de 2018. 
 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E DIRETOR(A) 
DO FORO DA COMARCA DE COLÍDER/MT. 

 

 

 

__________________________________________
______________(nome do interessado), ____________________________ 
(nacionalidade), portador do CPF n.º _____________________ e RG 
n.º______________, residente e domiciliado à 
______________________________________________________________________
_, vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de 
__________________________________ (indicar a especialidade do serviço e unidade 
jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os documentos exigidos no 
artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 

 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

______________, ____ de _____________de 2018.  

 

___________________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A): 

CPF: RG: CÔNJUGUE 
   

PAI: MÃE: 
  

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam 
cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário: 

(      )SIM       (      )NÃO 

Nome do Parente Cargo Relação de 
Parentesco 

Setor 

    

    

    

    

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13 do supremo tribunal 
federal, Resolução n° 07/2005, do conselho nacional de justiça, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 

Data Assinatura 
  
 

ANEXO III 

QUADRO DE VAGAS 

COMARCA DE COLIDER 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

PSICÓLOGO 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA O 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE COLIDER/MT 
 
EDITAL N. 12/2018-DF 

 
A DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, JUÍZA DE 
DIREITO DIRETORA DO FORO E COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC - DA COMARCA DE COLIDER, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 2 
de abril de 2007, o Provimento nº 40/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações 
posteriores, e o Provimento nº 15/2016/CM, torna pública a abertura do I Processo Seletivo 
para formação de Cadastro de Reserva para Conciliador do CEJUSC, mediante as seguintes 
condições: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao Teste 

Seletivo, instituída pela Portaria nº 66/2018-DF, de 27.07.2018, composta pelos seguintes 
membros:  

 
Presidente: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade – Juíza de Direito 

Diretora do Foro e Coordenadora do Centro Judiciário de Soluções de 
Conflito e Cidadania de Colider/MT. 
 

Membro: Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, Gestor Administrativo II; 
Edson Nascimento, auxiliar judiciário, Gestor Geral; 
Nair Santos Rockenback, auxiliar judiciária, matrícula 4185, Gestora 
Judiciária; 
 

 
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para formação de Cadastro de 
Reserva para a função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a 
se submeterem à prova de múltipla escolha.  
 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 7/2005 
do Conselho Nacional de Justiça.  
 
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares 
da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas 
contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
2. DAS VAGAS 
2.1 A seleção visa a formação do cadastro de reserva para Conciliador do CEJUSC da 
Comarca de Colider.  
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2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo também poderão ser aproveitados e 
nomeados para as vagas eventualmente existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais da Comarca, caso seja do interesse do (a) respectivo (a) magistrado (a) responsável 
por aquela (a) unidade (s). 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 
(Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 
270/2007 e suas alterações posteriores, e nos Provimentos nº 40/2008/CM e 15/2016/CM, no 
ato do credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências: 
 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou reconhecido pelo 
Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais de dois anos de formado; 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza 
cível; 
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 
função; 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, 
bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser 
dispensado o requisito do item c. 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas 
suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao 
subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, 
obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento forense da Unidade: 
 
  

Valor do abono 
 

por audiência 
 

com: 
 
Audiências 
designadas para o 
conciliador no mês 

Presença das 
partes, com 
conciliação 
positiva 

Presença das 
partes, sem 
conciliação 
positiva 

Ausência do 
autor, do réu ou 
de ambos, 
devidamente 
citados e/ ou 
intimados 

Até 50 0,85 UPF/ MT 0,65 UPF/ MT 0,25 UPF/ MT 
De 51 a 100 0,5 UPF/ MT 0,35 UPF/ MT 0,22 UPF/ MT 
De 101 a 150 0,5 UPF/ MT 0,25 UPF/ MT 0,19 UPF/ MT 
Acima de 150 0,5 UPF/ MT 0,2 UPF/ MT 0,17 UPF/ MT 
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4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, 
em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
4.2.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do desempenho 
qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 
270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
 
a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 
aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o 
entendimento entre as partes; 
b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde 
logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou 
arbitragem; 
c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do (a) magistrado (a) 
competente; 
d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que 
tenha realizado; 
e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação; 
f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 
certificar, e ao magistrado, para atestar. 
 
5.2 São deveres do Conciliador: 
 
a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética 
de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ); 
b) aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 
comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 
15/2016/CM); 
c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do (a) 
magistrado (a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não se 
ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
h) agir sob a orientação do (a) magistrado (a); 
i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 
Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 
credenciamento;  
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça. 
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6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na Secretaria 
do CEJUSC da Comarca de Colider, no período de 27.08.2018 a 21.9.2018, no horário 
das 12 às 18 horas, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo II, deste 
Edital.  
 
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um procurador 
devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, hipótese em que será 
considerada como data da inscrição aquela constante do carimbo de postagem dos 
correios. 
 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local da realização das provas. 
 
6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do 
Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que 
deverá ser informado na Ficha de Inscrição, cópias do RG e CPF. 
 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio 
eletrônico. 
 
6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em 
caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da 
realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 
decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá 
solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de 
amamentação no tempo de duração da prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
7.1 Será disponibilizada no mural da Central de Administração da Comarca de Colider, até o dia 
5.10.2018, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as 
que ali não constarem. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova 
pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 
2 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma 
forma que foram realizadas as inscrições. 
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8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 5 (cinco) 
alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída 
notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do 
presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento:  
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 Língua Portuguesa 
 Direito Constitucional 
 Direito Civil 
 Direito Processual Civil 

Objetiva Direito Penal 
 Direito Processual Penal 
 Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 

Conflitos 
 Lei dos Juizados Especiais 
 Legislação Específica 

 
8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
 
8.5 A prova objetiva será aplicada para todos os candidatos na data de 21.10.2018 
(domingo), das 8h às 12h (horário local), nas dependências da FACIDER, nesta cidade.  
 
8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para seu início. 
 
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento de 
identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 
que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
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documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente. 
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
 
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização 
da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, 
nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica 
azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento 
da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de 
questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato. 
 
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações. 
 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno 
de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu 
término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, 
durante a sua realização: 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com 
outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
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e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de 
texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 
folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria 
ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 
 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  
 
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 2 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância 
com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos 
itens que a compõem. 
 
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota 
final. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável 
pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do 
resultado.  
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem 
as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme 
determinado pelos Editais e Comunicados. 
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10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-se 
o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
 
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito definitivo. 
 
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da 
ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo 
Seletivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio 
de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico bem como 
divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 
I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
 
13. DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao 
cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 
prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 
ordem de classificação, no limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo 
de validade da seleção, pelo período de até 2 (dois) anos, admitida uma única prorrogação. 
 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 
(trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 
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13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro 
na Previdência Social; 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não 
está filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade 
associativa; 
e) Cópia do diploma de Curso superior em Direito; 
f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 
mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 
 
13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade da 
Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir de eventual 
convocação.  
 
13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 3 (três) dias 
para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o candidato foi 
aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob 
pena de configuração de desistência da função. 
 
13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o candidato que 
não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, podendo requerer sua 
inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 
 
13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para credenciamento 
não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última posição 
na lista de classificação. 
 
13.6 Os candidatos aprovados, caso convocados para assumirem a função, serão submetidos à 
capacitação específica para as funções de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de 
forma presencial, ou, não sendo possível, por meio de plataforma de educação à distância – 
EAD. 
 
13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for 
credenciado. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, 
na inscrição ou na realização das provas. 
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14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, 
avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
 
14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de 
Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância que 
será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Colider, 1º de agosto de 2018. 

 
 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro e Coordenadora do CEJUSC 
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ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR  
 

 
INSCRIÇÃO Nº: DATA DO RECEBIMENTO: 
  
NOME DO CANDIDATO (A): 
 
IDENTIDADE: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE EXPEDIÇÃO: CPF: 

 
TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO: 

 
REGISTRO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
 
PIS/PASEP: 
 
DATA DE 
NASCIMENTO: 
 

ESTADO CIVIL: SEXO: M (   ) F (   )  CANHOTO (   ) 
DESTRO (   ) 

FILIAÇÃO 
PAI:_________________________________________________________________ 
 
MÃE:________________________________________________________________ 
 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:  TELEFONE CELULAR: 

 
E-MAIL:  
NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 
 
INSTITUIÇÃO EM QUE CONCLUIU O CURSO EM DIREITO: 
 
DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO: 
 

CIDADE: UF: 

LOCAL DE TRABALHO: 
 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 
Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador 
do CEJUSC da Comarca de Colider, exigido por meio do Edital nº 1/2017, de 23.10.2017, e a eles me 
sujeito integralmente. 
ASSINATURA: 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 
CPF RG 
  
 
CÔNJUGE: 
 
 
PAI: 
 
 
MÃE: 
 
 
COMARCA A SER CREDENCIADO (A): 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO 
GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
   
                                  (     ) SIM                                                             (     ) NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

    
 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 
A SÚMULA VINCULANTE Nº 13, DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 
 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 
Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de crase. Pontuação.  
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário.  
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos 
atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, 
efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, 
usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e 
Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC).  
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos 
Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 
175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento 
e suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de 
Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. 
Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da 
Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. 
Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade.  
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação 
Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  
7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS: 
Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. 
Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT. 
(disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927).  
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 
6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato 
Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais.  
9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado 
de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras 
providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 
10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 
1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO 
DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código 
Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 02/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10308 Caderno de Anexos - 24 de 25



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 

 
PROCESSO SELETIVO DE 2018 PARA CREDENCIAMENTO  DE 
CONCILIADOR DO FÓRUM DA COMARCA SÃO JOSÉ DOS QUATRO 
MARCOS-MT.  
 

ANEXO DO EDITAL N.º 016/2018/CA 

Nº 
INSCRIÇÃO 

CANDIDATO 

001 LUCIMAR MORILHO SILVEIRA 
002 GUILHERME HENRIQUE MORAES 
003 ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI 
004 NELMA MARTA DA SILVEIRA 
005 WELVES LAET OLIVEIRA FILHO 
006 ANTONIO MARCOS CORREA DE MIRANDA NETO 
007 HUDSON CUNHA RAMOS 
008 LUCIANA DA TRINDADE XAVIER 
009 JAQUELINE DE ARAÚJO LEMOS 
010 VALCIR RICCI DA SILVA 
011 LINDSEY NUNES QUIRINO 
012 MATHEUS TEODORO SANTANA 
013 GLEICE LARISSA SILVA DOS SANTOS 
014 VICTOR AUGUSTO DA CRUZ DE OLIVEIRA 
015 BRUNNA RIOS 
016 GUSTAVO DE OLIVEIRA ROSALES 
017 DANIELI TERRADAS RIBEIRO ANDRADE 
018 EDLAINE SOARES DOS SANTOS 
019 CAMILA DE OLIVEIRA CLEMENTINO 
020 PABLO COSTA PERUCHI 
021 THATIELLE SILVA SCHIAVINATO 
022 ANDRESSA FRANCO ALVES 
023 CLINTON FERREIRA D SILVA 
024 MARIA BEATRIZ GALVÃO DE LIMA BRAGA 
025 ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA 
026 TALITA RANIELLE OLIVEIRA DA SILVA 
027 FÁBIO DE JESUS QUINTILIANO 
028 ADRIANO TAVARES RODRIGUES 
029 VIVIANA VENTURA DE OLIVEIRA 
030 FRANCIELY MARTINS FERREIRA 
031 NAYRA RINALDI BENTO 
032 AMANDA VALENSUELA LIMA 
033 LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA 

                           

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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